
1« Frumvarp

til fjárlaga fyrir árið 1931.

(Lagt fyrir Alþingi 1930).

I. KAFLI. 

T e k j u r.

gr.

1. gr.
Árifl 1931 er ætlazt til, afl tekjur rikisins verði svo sem talið er i 2.-5. 

og afl þeirra verfli aflafl með tekjugreinum, sem þar eru taldar.

2. gr.
Þessir skattar og tollar er ætlazt til að nemi:

kr. kr.

1. Fasteignaskattur....................................................................... 260000
2. Tekjuskattur og eignarskattur............................................ 1200000
3. Lestagjald af skipum.............................................................. 40000

1500000
4. Aukatekjur................................................................................ 475000
5. Erfflafjárskattnr........................................................................ 30000
6. Vitagjald. .......... ............................................................... 350000
7. Leyfisbréfagjöld........................................................................ 10000
8. Stimpilgjald................................................................................ 360000
9. Skólagjöld ................................................................................ 20000

10. Bifreiðaskattnr ........................................................................ 70000
1315000

11. Úlflutningsgjald........................................................................ 1100000
12. Áfengistollur (þar & meflal óáfengt öl, áfengislaus vln,

ávaxtasafi og gosdrykkir)....................................................... 375000
L3« Tóbakstollur •• ••• ••• • •• • •• **. ••• • •• ••■ • •• 950000
14. Kaffi- og sykurtollur............................................................... 850000

Flyt ... 2175000 3915000
Alþt 1930. A. (42. löggjafarpina). 1
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kr. kr.

Flutt ... 2)75000 3915000
15. Annað aðflutningsgjald ............................. ................... 200000
16. Vörutollur ...................................................... .................... 1400000
17. Verðtollur ...................................................... .................... 1500000

5275000
18. Gjald af sætinda- (konfekt-) og brjóstsykurgerð 50000
19. Pósttekjur ....................................................... .................... 500000
20. Simatekjur...................................................... .................... 1600000

2100000
21. Útvarpstekjur ............ ............................. .................... 100000
22. Vineinkasala.................................................... .................... 550000

Samtals ... 11990000

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

4. gr.
Tekjur af bönkum og vaxtatekjur eru áætlaðar:

kr. kr.

,1. Tekjur af bönkum ..................................... 10000
2. Vextir af bankavaxtabréfum, keyptum samkvæmt

lögum nr. 14, 9. júlí 1909 .................... .................... 20000
3. Væntanlega útdregið af þeim bréfum ... ... ... ... 24000

44000
4. Vextir af innstæðum í bönkum ............ ... ... ... 8000
5. Aðrir vextir...................................................... .................... 50000

- Samtals ... ............ 112000
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5. gr.
óvissar tekjnr og endurgreiðslur eru taldar:

kr. kr.

óvissar tekjur ........................................................................
Endurgreiddar fyrirframgreiðslur.....................................
Endnrgreidd lán og andvirði seldra eigna....................

50000
10000
20000

Samtals ... ............ 80000

II. KAFLI.

Gjöld.

6. gr.
Árið 1931 eru veittar til gjalda upphæðir þær, sem tilgreindar eru í

7.— 20. gr.

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

kr. kr.

I. Vextir:
1. Innlend lán........................................................................
2. Dðnsk lán, danskar kr. 162164,82 á 121.70............
3. Enska lánið frá 1921, hlnti ríkissjóðs £ 8046 - 3 - 6

á 22.00 ................................................................................

140622
197354

177015
514991

II. Afborganir:
1. Innlend lán.................... .............................
2. Dönsk lán, danskar kr. 357319,14 á 121,70
3. Enska lánið 1921, £ 2552- 17 - 11 á 22,00

167127
434857

56163

III. Framlag til Landsbankans, 18. greiðsla
658147
100000

Samtals 1273138
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8. gr.

Borðfé Hans Hátignar konungsins...

9. gr.
Til alþingiskostnaðar og yfirskoðunar landsreikninga er veitt:

1.
2.

I.

kr. kr.

Til alþingiskostnaðar............................................ 225000
Til yfirskoðunar landsreikninga .................... ............ 4200

Samtals ... ............ 229200

10. gr.
Til rikisstjórnárinnar er veitt:

kr. kr.

Ráðuneytið, rikisféhirðir o. fl.
1. Til ráðherra:

a. Lann..................................... .................... 35400
b. Til risnu....................................................... 8000

43400
2. Til utanferða ráðherra........................... ... ... ... 6000
3. Laun starfsmanna stjórnarráðsins ............ .......... . 75000
4. Annar kostnaður.............................................. .......... . 44000
5. Fyrir að gegna rikisféhirðisstörfum........... ••• ... 27000

Þar af 1000 kr. persónuleg launaviðbót 
verandi rikisbókara.

til nú-

6. Til þess að gefa út stjórnartfðindi:
a. Þóknun fyrir útgáfu tiðindanna o. fl. 900
b. Til pappirs og prentunar .................... 12000
c. Til kostnaðar við sendingar með póstum 1000

13900

Flyt ... 209300
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Flntt ...
7. Til nmbóta og viðhalds á stjórnarráðshúsinu og 

ráðherrabústaðnam og til hitunar og lýsingar hans

II. Hagstofan:
1. Laun ................................................................................
2. Pappír, prentun og hefling 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 í Kanpmannahófn:

a. Laun sendiherra ........................... .. 20000
b. Húsaleiga...................................................... 5000
c. Kostnaður við embættið .................... 20000
d. Til skrifstofuhalds..................................... 17000

2. Fyrir meðferð utanríkismáia .....................................
3. Rikisráðskostnaðnr .......................................................
4. Kostnaðnr við sambandslaganefnd.............................
5. Gengismunur af upphæðunum i 8. gr. 10. gr. III1—3

kr. kr.

209300

10000
219300

13000
13000
2000
5000

25000
1000

59000

62000
12000
4000
6000

25000
109000

............
387300Samtals ...

11. gr.
Til dómgæzlu, lógreglustjóruar o. fl. er veilt:

A.
Dómgæzla og lögreglnstjórn. 

1. Hæstiréttur:
a. Lann.. ... ... ... ... ... ...
b. Annar kostnaðar, alt að .................

Þar at 3000 kr. til ritara.

kr. kr.

................. 31400
5000

36400

Fiyt ... ............ 36400
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kr. kr.

Flutt ... 36400
2. Laun bæjarfógeta, sýslumanna og lögreglustjóra.......... 132500
3. Laun hreppstjóra...................................................................... 25000
4. Skrifstofukostnaður lögmannsins I Reykjavík:

a. Laun 2 fulltrúa og 3 skrifara...................................... 22000
b. Húsaleiga, hiti, Ijós og ræsting.................................. 4200
c. Ýms gjöld, allt að............................................................. 2400

28600
5. Skrifstofukostnaður tollstjórans i Reykjavik:

a. Laun 4 skrifara............................................................... 15120
b. Laun 6 tollvarða.................... ...................................... 30380
c. Húsaleiga.................................. ■ ..................................... 4500
d. Hiti og ljós........................................................................ 2000
e. Innheimtukostnaður ...................................................... 16000
f. Ýms gjöld, allt að ....................................................... 18000

86000
6. Skrifstofukostnaður lögreglustjórans i Reykjavik:

a. Laun fulltrúa og 3 skrifara ..................................... 23700
b. Húsaleiga............................................................................. 4000
c. Hiti og ljós........................................................................ 2400
d. Ýms gjöld ........................................................................ 2900

33000
Fastir starfsmenn í skrifstofum Iögmannsins, toll-

stjórans og lögreglnstjórans i Reykjavik njóta dýrtíðar-
uppbólar eftir reglum launalaganna.

7. Skrifstofukostnaður sýslumanna og bæjarfógeta............ 100000
8. Þóknun fyrir aðstoð verkfróðs manns við endurskoð-

un skipamælinga ............................................................... 1000
9. Til landhelgisgæzlu, gegn allt að 300000 kr. framlagi

úr landhelgissjóði ............................................................... 300000
10. Framlag til landhelgissjóðs .............................................. 20000
11. Tii hegningarhússins i Reykjavik og viðhaldskostn-

aður íangelsa ....................................................................... 12000
12. Til vinnuhælisins i Litla-Hrauni..................................... 10000
13. Annar sakamálakostnaður og lögreglumála m. m. ... 15000
14. Borgnn til sjódómsmanna..................................................... 2000
15. Borgun til setu- og varadómara ............................. 5000

Samtals A. ... 806500
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1.

2.

3.
4.

5.

B.

kr.

Sameiginlegur kostnaður við embættisrekstur.
Burðareyrir og embættisskeyti:
a. Endurgjald handa embættismönnum fyrir burðar-

eyri undir embættisbréf .............................................. 35000
b. Fyrir embættisskeyti ...................................................... 45000

Brunaábyrgðar- og fasteignagjald fyrir nokkrar opin-
berar fasteignir............................................................... ...
Til embættiseftirlitsferða......................................................
Gjöld til yfirskattanefnda, skaltstofu Reykjavfkur og
fyiir skattvirðingar ...............................................................
Eyðublöð, bókband, auglýsingar o. fl...............................

kr.

80000

25000
6000

60000
15000

Samtals B.

12. gr.
Til læknaskipunar og heilbrigðismála er veitt:

1. Laun ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2. Til skrifstofukostnaðar landlæknis, eftir reikningi, allt að
3. Styrkur til læknisvitjana handa sveitum, sem eiga

sérstaklega erfiða læknissókn..............................................
Styrkurinn skiptist þannig: 1. til Ólaísfjarðarbúa 

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 Fing- 
eyjarsýslu 200 kr. — 14. Til Selvogshrepps 150 kr. — 
15. Til Vestur- og Austur-Eyjafjallahreppa 200 kr. —

Flyt ...

186000

kr. kr.

255000
2000

9050

266050
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4.

5.

6.
7.

8.

9.

kr. kr.

Flntt ...
16. Til Sléttu-, Grunnavikur- og Snæfjallahreppa, 
300 til hvers, 900 kr. 17. Til Borgarfjarðarhrepps i 
Norður-Múlasýslu 300 kr. — 18. Til Rauðasands- og

............ 266050

Barðastrandarhreppa, 150 kr. til hvors, 300 kr. — 19. 
Til Fjallahrepps i Norður-Þingeyjarsýslu og Jökuldals- 
hrepps í Norður-Múlasýslu, vegna bygðar i Möðru- 
dalsheiði og Jökuldalsheiði, 200 kr. til hvors, 400 kr. 
20. Tii Árneshrepps i Strandasýslu 600 kr. — 21. 
Viðbótarstyrkur til Ólafsfjarðarbúa, gegn eigi minna 
tillagi frá þeim sjálfum en 1600 kr., ef þeir ráða til 
sin sjerstakan lækni, 2000 kr.
Til læknis í Reykjavík, er skylt sé að gegna sjúkra- 
vitjunum i Kjós, Kjalarnesi og Mosfellssveit og fara
eftir tazta héraðslækna .............................................. ...
Til augnlækninga:

1500

a. Styrkur til augnlæknis i Reykjavik............................. 1000
b. Styrkur til augolæknis á Akureyri............................. 1000
c. Styrkur til lækningaferða kringum landið ............

Ferðastyrkurinn skiptist að jöfnu milii augnlæknis
1000

i Reykjavik, er hafi til yfirsóknar svæðið milli Eski- 
fjarðar og Isafjarðar, að báðum stöðum meðtöldum, 
og augnlæknis á Akureyri, er bafi hinn hlutann, frá 
Hólmavik til Norðfjarðar, enda hafi þeir dvöl a. m. k. 
á einni höfu eða tveim i hverri sýslu.

3000
Til geislalækningastofu rikisins............................................
Til radiumsjóðs lslands, styrkur til að reka radium-

12000

IðekniDgðr ••• ••• ••• ••• ■•• ••• ••• ••• ••• •••
Styrkur til héraðslækna til utanferða, i þvi skyni að

2500

afla sér nýrrar læknisþekkingar .. ... .. ............ 2000
Þennan styrk veitir stjórnarráðið eftir tillögum 

landlæknis, og má hann ekki fara fram úr 250 kr. 
fyrir hverja mánaðardvöl erlendis.
Holdsveikraspftalinn... ....................................................... 62940
Sá kostnaður sundurliðast þannig:

La un læknis... ... ... ... ... ... ... ... ...
B. Annar kostnaður*

1. Laun starfsmanna.................................... 12000
2. Viðurværi 40 manna (ca. 130 a. á dag) 18740

7800

Flyt ... 30740 7800 349990
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kr. kr.

Flntt... 30740 7800 349990
3. Klæðnaðnr ............................. ,.. ... 1500
4. Lyf og s&ranmbúðir ............ 1400
5. Eldsneyti................................... 7600
6. Ljósmeti..................................... 2000
7. Húsbúnaður og áböld............ 1800
8. Viðhald á húsnm.................... 2500
9. Þvottur og ræsting.................. 1500

10. Greftrnnarkostnaðnr ............ 500
11. Skemmtanir............................. 600
12. Skattar o. fl............................... 3500
13. Ýmisleg gjöld .................... 1500

55140

62940

10. Geðveikrahælið & Kleppi :
I. Gamli spitalinn .. ............ ............ ............ 27625

S& kostnaðnr snndnrliðast þannig
A. Lann læknis.............................
B. önnnr gjöld:

............ ............ 6800

1. Kanp starfsmanna............ ............ 13500
2. Búrekstnr.............................
3. Klæðnaðnr 70 sjúklinga & 50 kr.

16000

handa hverjnm ............ ............ 3500
4. Lyf og s&ranmbúðir ............ 500
5. Ljós og hiti .................... ............ 10000
6. Viðhald og &höld ............ ........... 10000
7. Þvottnr og ræsting............. ............ 3000
8. Skemmtanir .................... ............ 750
9. Skattar m. m...................... .......... 2500

10. óviss gjöld .................... ............ 1400
61150

Þar fr& dragast þessar tekjnr: 
Meðgjöf með 70 sjúklingnm, kr. 1,50

67950

& dag................. .................... ............ 38325
Tekjnr af búinn .................... ............ 2000 40325

Mismnnnr ... 27625

Flyt ... • • • ... 377615
Alþt 1930. A. (42. lðffliafarbingk 2
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kr. kr.

Flutt ... 377615
II. Nýi spftalinn.....................................................

Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis ....................................
B. Önnur gjöld:

............ 6500

43000

1. Kaup starfsmanna............................. 32000
2. Matvæli .............................................. 36000
3. Fatnaður sjúklinga............................. 1000
4. Fatnaður starfsfólks.......................... 1000
5. Lyf og sáraumbúðir.......................... 5000
6. Ljós og hiti ..................................... 10000
7. Viðhald og áhöld ............................. 5000
8. Þvottur og ræsting............................. 4000
9. Skattar og tryggingar .................... 3000

10. Skemmtanir ..................................... 1000
11. Óviss útgjöld ..................................... 1500

99500

Þar frá dregst: 106000
Innborgað frá sjúklingum .................... .......... 63000

Mismunur ... 43000

Heilsuhælið á Vffilsstöðum ............................. 2800
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun yfirlæknis.............................................. ... ... 6800
B. Laun aðstoðarlæknis..................................... ... ... 6000
C. Önnur gjöld:

1. Kaup starfsmanna................................... 28000
2. Viðurværi.................. ........................... 126000
3. Lyf og hjúkrunargögn............................ 11500
4. Ljós og hiti.............................................. 25000
5. Þvottur og ræsting................................... 5500
6. Viðhald húsa.............................................. 4800
7. Viðhald véla............................................ 4700
8. Húsbúnaður og áhöld............................. 11000
9. Flutningskostnaður................................... 4000

10. Óviss gjöld .............................................. 2640
223140

235940

Flyt ... 235940 423415
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kr. kr.

Flutt ...
Þar frá dragast þessar tekjur:
Meðgjðf með 95 sjúklingum, 5 kr. á dag 173375
Meðgjöf með 10 sjukl., 6 kr. 50 au. ádag 23725
Meðgjöf með 24 börnum, 4 kr. á dag ... 35040
Tekjur af búinu............................. 1000

Mismunur

235940

233140

2800

423415

12. Heilsuhælið i Kristnesi: 
Rekstrarkostnaður

13. önnur gjöld:
a. Styrkur til sjúkrahúsa og sjúkraskýla, allt 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 þvi tilskildu, að sjúk- 
lingar, sem ríkissjóður greiðir sjúkrahúsunum fyrir, 
njóti sömu kjara sem innanhéraðssjúklingar.

b. Styrkur til að reisa sjúkraskýli og læknabústaði ..
e. Bólusetningarkostnaður ..............................................
d. Gjöld samkv. 13. gr. i lögum 16. nóv. 1907, um

varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma ...........
e. Gjöld samkv. 25. gr. i lögum 6. nóv. 1902, um 

varnir gegn því, að næmir sjúkd. berist til fsiands
f. Gjöld samkv. lögum nr. 16 1923, um varnir gegn

kynsjúkdómum ...............................................................
g. Kostnaður við heilbrigðiseftirlit lækna með al-

þýðuskólum.......................................................................
b. Til bjáiparstöðvar hjúkrunarfélagsins Liknar, gegn 

a. m. k. jafnmiklu frá bæjarsjóði Reykjavikur ...
i. Til hjálparstöðvar Rauðakrossdeildar Akureyrar

fyrir berklaveika, gegn jafnmiklu frá bæjarsjóði 
Akureyrar ........................................................................

j. Til félags islenzkra hjúkrunarkvenna ... ............
k. Til geitnaiækninga, gegn að minnsta kosti ’/• ann-

arsstaðar að........................................................................
]. Tii styrktar mönnum, er þurfa að fá sjer gervilimi 

Flyt ...

18000

18000
3500

18000

2000

7000

2000

3500

500
700

500
4000

77700

3000

426415
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i4.

kr. kr.

Flutt ... 77700 426415
m. Viðbótarlaun yfirsetnkonu i Grimsey, gegn jafn- 

mikiili lannaviðbót annarsstaðar frá .................... 300
n. Til Halldórs Arnórssonar nmbúðasmiðs ............ 2000

Hlnti rfkissjóðs af lannnm Ijósmæðra.............................
80000
38000

Samtals ... ............ 544415

13. gr.
Til samgöngumála er veitt:

kr. kr.

1.

A.
Póstmál.

Lann:
a. Eftir launalögum.....................................
b. Póstafgreiðslumenn utan Reykjaviknr
c. Bréfbirðingamenn.....................................

109800
80000
22000

2.
3.

Póstflntningnr .......................................................................
Annar kostnaður:
a. Skrifstofnkostnaður i Reykjavfk hjá aðalpóstmeist-

ara og póstmeistara, eftir reikningi.............................
b. Skrifstofukostnaður og aðstoð ntan Reykjavfkur hjá

póstmeisturum og á stærri póstafgreiðslum............
c. Hnsaleiga utan Reykjaviknr á stærri póststofnm

og póstafgreiðslnm ......................................................
d. önnnr gjöld........................................................................

15000

24000

16500
60000

211800
200000

115500

Samtals A. 527300
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I.

B.
Vegamál.

Stjórn og undirbúningur vegagerða:
1. Laun vegamálastjóra ..............................................
2. Laun aðstoðarverkfræðings .....................................
3. Ferðakostnaður þeirra og fæðispeningar, eftir

reikningi, allt að ......................................................
4. Til aðstoðarmanna og mælinga, allt að ............
5. Skrifstofnkostnaður, allt að .....................................

II. Þjóðvegir:
a. Til nýrra akvega:

1. Kjósarvegur, gegn þvi að hlutaðeig- 
endur greiði x/* kostnaðar.................. 15000

2. Stykkishólmsvegur ............................. 20000
3. Holtavörðuheiðarvegur .................... 60000
4. Vesturlandsvegur ............................. 40000
5. Langadalsvegnr..................................... 10000
6. Vatnsskarðsvegur................................... 20000
7. Blöndnhliðarvegur ............................. 20000
8. öxnadalsvegur ..................................... 10000
9. Vaðlaheiðarvegur ............................. 60000

10. Þistilfjarðarvegur................................... 15000
11. Jökulsárhliðarvegur ............................. 10000
12. Biskupstungnabraut ............................. 15000
13. Skaftártunguvegur ............................. 10000
14. Vopnafjarðarvegur ............................. 10000

b. Viðhald og umbætur .............................

III. Til brúargerða samkvæmt brúalögum
IV. Til slitlags á akvegum (bifreiðaskattur) ...
V. Fjallvegir............................. .............................

VI. 1. Til áhalda, allt að.....................................
2. Til bókasafns verkamanna ....................

VII. Til sýsluvega:
1. Tillög til akfærra sýsluvega, allt að ...................

gegn að minnsta kosti jafnmiklu tillagi annars'

Flyt ...

kr.

7800
5600

6000
24000
8000

315000
200000

20000
300

40000

40000

kr.

51400

515000
150000
70000
25000

20300

831700
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Flntt ...
staðar að og öðrum þeim skilyrðum, sem at- 
vinnumálaráðherra setur.

2. Til sýsluvegasjóða eftir lögum nr. 10 1923 . ...

VIII. Til dragferjuhalds:
1. A Lagarfljóti ...............................................................
2. - Skjálfandafljóli ......................................................
3. - Blöndu ........................................................................

IX. Styrkur til þess að halda uppi vetrarflutningum 
yfir Hellisheiði................. . ..............................................

X. Styrkur til Sigurðar Danielssonar, til byggingar á
Kolviðarhóli, síðari greiðsla .....................................

enda hvíli sú kvöð framvegis á húseiganda að halda 
þar uppi gistingu oggreiðasólu fyrir ferðamenn, undir 
eftirliti og samþykki atvinnumálaráðherra hvað verð- 
lag áhrærir. Jafnframt fellur niður árlegt rikissjóðs-
tillag til gistihússins.

XI. Styrkur til að halda uppi byggð og gistingu fyrir 
ferðamenn.................................. .....................................

Atvinnumálaráðuneytið veitir styrkinn ábúendnm 
á afskekktum bæjum við þjóðbraut.

XII. Til byggingar í Bakkaseli ...............................................
XIII. Iðgjöld til slysatryggirtgar verkamanna samkv. lög- 

um nr. 44, 27. júni 1925 ..............................................

Samtals B. ...

C.
Samgöngur á sjó.

1. Til strandferða:
a. Rikissjóðs ............ ......................................................
b. Eimskipafélags íslands ..............................................
c. H/f Skaftfellings ...............................................................

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

Samtals C....

kr. kr.

40000 831700

80000
120000

300
300
300

900

5000

6000

3000

35000

5000

............ 1006600

200000
60000
24000

284000
90000

............ 374000
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kr. kr.

D.
Hraðskeyta- og talsimasamband.

I. Til viðauka simakerfa, smærri efniskaupa, afborg-
ana á húseigninni á Seyðisfirði o. fl............................. 45000

II. Til einkasíma í sveitum .............................................. 20000
III. Til nýrra simalagninga, með þvf skilyrði, að sam-

komulag náist við hlutaðeigandi héruð................. .. 150000
IV. Til starfrækslu landssimanna m. m.:

1. Laun samkvæmt launalógum ............................. 360000
2. Kostnaður við aðalskrifstofu landssimanna 18000
3. Ritsimastöðin i Reykjavík ..................................... 40000
4. Loftskeytastöðin i Reykjavik.................................. 11000
5. Bæjarsiminn i Reykjavik ..................................... 390000
6. Áhaldahúsið ............................................................... 3000
7. Ritsimastöðin á Akureyri ..................................... 15000
8. Ritsimastöðin á Seyðisfirði........................... 16000
9. Ritsimastöðin á fsafirði.............................................. 11000

10. Símastöðin á Borðeyri.............................................. 6000
11. Simastöðin i Hafnarfirði........................................... 7500
12. Símastöðin i Vestmannaeyjum............................. 7000
13. Simastöðin á Siglufirði............................................. 7500
14. Til aukaritsímaþjónustu ..................................... 3000
15. Til annara simastöðva og eftirlitsstöðva........... 115000
16. Afborgun og vextir af húsbyggingarláni ............ 48000
17. Til uppbótar á launum:

a. Talsimakvenna við bæjarsímann i
Reykjavik, Hafnarfirði, Vestmanna-
eyjum og Siglufirði, allt að ............ 14100

b. Símritara o. 'fl. eftir sömu reglum
og 1927..................................................... 9500

c. Til kvenvarðstjóra, kvensimritara
o. fl............................................................ 3600

27200
18. Til Steindórs Björnssonar ..................................... 1200
19. Til Jónasar Eyvindssonar og Gróu Dalhoff, per-

sónuleg launaviðbót, 300 kr. til hvors ............ 600
1087000

V. Eyðublöð, prentkostnaður, ritföng m. m...................... 40000
VI. Viðbót og viðbald stöðvanna ..................................... 55000

Flyt ... »« « ... 1397000
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kr. kr.

Flutt .. 1397000
VII. Kostnaðar við ferðalög vegna starfrækslunnar, eftir

reikningi, allt að ............................................................... 10000
VIII. Viðhald landssimanna....................................................... 180000

IX. Áframhaldsgjald ............................................................... 25000
X. Til kennslu fyrir simamenn.............................................. 3000

XI. Tillag til alþjóðaskrifstofunnar i Bern .................... 1500
XII. Ýms gjöld ........................................................................ 7000

Samtals D. ... ............ 1623500

E.
Vitamál og hafnargerðir.

I. Stjórn og undirbúningur vita- og hafnarmála:
1. Laun vitamáiastjóra ..................................... 7800

Hann sé umsjónarmaður vitamála og hafn-
argerða og ókeypis ráðunautur landsstjórnar, 
hjeraðsstjórna og bæja i öllu því, er varðar 
vitamál og hafna.

2. Laun aðstoðarverkfræðings..................................... 5700
3. Til verkfróðrar aðstoðar ..................................... 7000
4. Til skrifstofuhalds, eftir reikningi ............
5. Ferðakostnaður og fæðispeningar, eftir reikn-

5000

Wgl • • • ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• . • • ••• 2500
28000

II. Laun vitavarða...................................................................... 28000
Þar af 300 kr. persónuleg launaviðbót handa nú- 

verandi vitaverði Gróttuvitans.
III. Rekstrarkostnaður vitanna.............................................. 115000
IV. Sjómerki, þar með talið viðhald sæluhúsa ............ 10000
V. Til að reisa nýja vita............................................ 50000

VI. Til áhaldakaupa............................................................... 10000
VII. Ýmislegt............................. .'.............................................

VIII. Til bryggjugerða og lendingarbóta, allt að x/» kostn-
20000

aðar, gegn */» annarsstaðar að, enda sé það fé 
fyrir hendi og stjórnarráðið samþykki áætlun 20000

Samtals E. ... • • • 281000
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kr. kr.

F.
Útvarp.

Stofnkostnaður.
Afborgun og vextir af láni til Marconifélagsins i
London ................................................................................ 178000
Starfrækslan.
1. Útvarpsráð, útvarpsstjóri og útvarpsefni ............ 43000
2. Viðhald, ræsting, Ijós hiti, rafmagnsgæzla 40000
3. Yms gjöld........................................................................ 20000

103000

Samtals F. ... ............ 281000

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

A.
Andlega stéttin.

a. Biskupsdæmið:
1. Laun biskups.......................................................................
2. Skrifstofukostnaðnr, eftir reikningi, allt að ...........

b. önnur gjöld:
1. Til prestakalla samkvæmt lögum 27. febr. 1880,1. gr.
2. Hlnti ríkissjóðs af lífeyrisgjaldi presta samkvæmt

lögum nr. 49 1907 .......................................................
3. Viðbót við eftirlaun þau, er fátækir uppgjafaprestar

og prestsekkjur njóta samkvæmt lögum....................
4. Framlag til prestlaunasjóðs..............................................
5. Til dómkirkjuprestsins i Reykjavik, fyrir skýrslu- 

gerðir ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6. Til húsabóta á prestssetrum, með skilyrðum sem

greinir i Qárlögum 1924....................................................

kr. kr.

8600
2000

10600

300

350

7000
260000

1000

20000
288650

299250
3

Samtals A. ...
Alþt. 1930. A. (42. löggjafarþing).
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B.
Kennslumál.

I. Háskólinn:
a. Laun ........................................................................
b. Til héraðslæknisins f Reykjavík fyrir kennslu

við háskólann................................................... . ...
c. Til kennara f lagalæknisfræði .............................
d. Til kennslu f bókhaldi .....................................
e. Til þess að greiða kostnað við heimsóknir er- 

lendra visindamanna, er hér halda fyrirlestra 
i háskólanum, allt að .................

f. Námsstyrkur...............................................................
g. Húsaleigustyrkur ......................................................
h. Rekstrarstyrkur til rannsóknarstofu háskólans
i. Til kennsluáhalda læknadeildar.............................
j. Fyrir starfvið gerlarannsóknogkennsluiefnafræði
k. Hiti, ljós, ræsting og vélgæzla .............................
l. önnur gjöld:

1. Til ritara og dyravarðar .................... 4000
auk hlunninda, er dyravörður heflr
áður notið.

2. Ýms gjöld ............................................ 5000

m. Ferðastyrkur vegna stúdentaskipta ....................
n. Framlag fyrir eitt herbergi i alþjóðastúdenta- 

garði i Paris, þriðja greiðsla af fjórum ............

II. Námsstyrkur erlendis:
a. Til íslenzkra stúdenta i erlendum háskólum ...
b. Nárasstyrkur samkvæmt ákvörðun mennta-

málaráðs........................................................................
Styrkinn má veita konum sem körlum til 

hvers þess náms, er menntamálaráðið telur 
nauðsyn að styrkja.

kr. kr.

93000

1500
500
400

2000
15000
9000
2500
1000
2800
4000

9000
750

2500
143950

24000

10000

34000

« • • • • • 177950Flyt ...
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kr. kr.

Fiutt ... 177950
Menntaskólinn almenni:
a. Laun...................................................................
b. Önnur gjöld:

.......... 74200

1. Til bókasafns skólans .................... 1000
2. Til eldiviðar, ljósa og ræstingar ... 7000
3. Til skólahússins utan og innan ...
4. Til stundakennslu og til prófdóm-

3000

enda, allt að ..................................... 25000
5. Húsaleigustyrkur handa 15 læri- 

sveinum, 75 kr. handa hverjum ...
6. Námsstyrkur, 2000 kr., með verð-

1125

stuðulsuppbót ..................................... 2800
7. Læknisþóknun..................................... 500
8. Til kennslutækja ............................. 2000
9. Ýmisleg gjöld ..................................... 3500

10. Til verðlaunabóka ............................. 200
11. Vegna kostnaðar við skólastjórn ... 2000

48125
122325

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

Gagnfræðaskólinn á Akureyri:
a. Laun...................................................................
b. önnur gjöld:

.......... 29000

1. Til aukakennara og stundakennslu 12000
2. Vegna kostnaðar við skólastjórn ... 2000
3. Til bóka og kennsluáhalda ............ 2000
4. Til eldiviðar og ljósa .................... 6500
5. Námsstyrkur ...................................... 700

Utanbæjarnemendur gangi að
styrk fyrir innanbæjarnemendum, 
að öðru jöfnu.

Flyt ... 23200 29000 300275
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kr. I kr.

Flutt ... 23200
Til dyravörzlu: 
a. Laun ............ ............ 600
b. Dýrtíðaruppbót ............ 300

900
Til viðhalds ............ .................... 2000
Til ýmislegra gjalda .................... 3000

V. Kennaraskólinn:
a. Laun.......... ...............................................................
b. önnur gjöld:

1. Stundakennsla..................................... 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 ..................................... 3000
7. Ýmisleg gjöld ..................................... 2500

Stýrimannaskólinn:
a. Laun............................................................. ............
b. Önnur gjöld:

1. Til stundakennslu ............................. 1500
2. Til eidiviðar og ljósa ....................
3. Til Sveinbjarnar Egilssonar, til fyrir-

1500

lestra ...................................................... 300
4. Ýmisleg gjöid ..................................... 2500

Vélstjóraskólinn:
a. Laun............................................ • •• ••• • • ■ •••
b. önnur gjöld:

1. Til stundakennslu ........... ........... 1000
2. Húsnæði ............................. ........... 5400

Fiyt ... 6400

29000 300275

29100 '
----------i 58100

19000

15500 j
--------- ; 34500

13500

5800

8800

8800

19300

412175
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kr. kr.

Flutt ... 6400 8800 412175
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 minnsta kosti 150 kr. fyrir hvern
innanbæjarnemanda. Stjórnarráðið má þó, eftir
tillögum skólastjóra, veita undanþágu frá skóla-
gjaldi, ef i hlut eiga efnalitlir, en einkar efnilegir
nemendur.

Bændakenzla:
1. Til bændaskólans á Hólum:

a. Laun....................................................... 9650
b. Til smiða-, leikfimi- og dráttlistar-

kennslu .............................................. 1450
c. önnur gjöld:

1. Til verklegs náms, allt að 2500
2. Til kennsluáhalda ... 800
3. Til eldiviðar og ljósa... 3500
4. Ýmisleg gjöld ............ 3000

9800 20900
2. Til bændaskólans á Hvanneyri:

a. Laun....................................................... 8550
b. Til smíða- og leikfimikennslu 1300
c. önnur gjöld:

1. Til verklegs náms, allt að 2400
2. Til kennsluáhalda............ 500
3. Til eldiviðar og ljósa ... 3000
4. Ýmisleg gjöld ............ 3000

8900
----------- 18750

Styrkurinn til verklegs náms við bænda-
skólana á Hólum og Hvanneyri veitist nemend-
um, sem stunda verknám samkvæmt samningi,
eigi skemur en 8 vikur á ári, og skila skólun-
um dagbókum um vinnubrögðin yfir námstím-

i

Flyt ... 39650 ' 430675
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IX.

X.

Flntt ...
ann, enda sjái skólastjóri nemendum fyrir ókeypis 
fæði og kennslu. Nemi styrkurinn aldrei hærri 
upphæð á hvern nemanda en 18 kr. fyrir hverja 
viku námstlmans.

Slyrkinn má aðeins greiða eftir á, samkvæmt 
skýrslu nm námið, og sé i henni getið, hve 
háan vikustyrk hver nemandi skal fá.

3. Til steinsteypukennslu..............................................

Iðnfræðsla:
a. Til Iðnaðarmannafélagsins i Reykjavfk, til þess

að reka iðnskóla i Reykjavik, undir yfirum- 
sjón landsstjórnarinnar ............ ....................

b. Til Iðnaðarmannafélagsins á Akureyri, til
kvöldskólahalds .......................................................

c. Til Iðnaðarmannafélagsins á fsafirði, til skóla-
halds ........................................................................

d. Til Iðnaðarmannafélagsins 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....................

Verzlunarskólar:
a. Til Kaupmannafélagsins og Verzlunarmanna-

félagsins i Reykjavík, til að halda uppi skóla 
fyrir verzlunarmenn, undir umsjón lands- 
stjórnarinnar, þó ekki yfir ’/< kostnaðar............

b. Til Sambands samvinnufélaganna, til þess áð 
halda uppi verzlunarskóla, undir yfirumsjón 
landsstjórnarinnar, þó ekki yfir 8/4 kostnaðar ..

Ljósmæðraskólinn:
1. Laun forstöðumanns ..............................................

kr. kr.

39650 430675

4000
43650

6000

2000

1200

800

4000
14000

6000

6000
12000

1000

1000 500325

XI.

Flyt ...
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2. Til verklegrar kennslu:
a. Laun þriggja Ijósmæðra í Rvik
b. Annar kostnaður, allt að

3.

kr. kr.

XII.

Flutt ... 1000 500325

900
500

1400
Styrkur til námskvenna, þar i talin verðstuðuls- 
uppbót, allt að ............ ....................................

Kvennaskólar:
1. Til kvennaskólans í Reykjavík:

a. Húsaleigustyrkur ............................. 5000
b. Rekstrarkostnaður, gegn að minnsta 

kosti 1800 kr. framlögum annars- 
staðar að en úr rikissjóði ............ 18000

c. 40 kr. fyrir hverja námsmey, sem 
er allt skólaárið, allt að ............ 4000

d. Námsstyrkur til sveitastúlkna 1000

2. Til kveunaskólans á Blönduósi:
a. Rekstrarstyrkur, gegn að minnsta 

kosti 1000 kr. framlögum annars- 
staðar að en úr iíkissjóði ............ 12000

b. 65 kr. fyrir hverja námsmey, sem 
er allt skólaárið, allt að.................... 2000

c. Til endurbóta á skólahúsinu 4000

Skólar þessir sl^nda undir yfirumsjón lands- 
stjórnarinnar.

XIII. Almenn barnafræðsla:
1. Umsjón fræðslumála:

a. Laun fræðslumálastjóra.................... 5600
b. Skrifstofukostnaður, eftir reikningi, 

allt að..................................................... 2000
c. Til eftirlitsferða, eftir reikningi, allt

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

2. Laun kennara við fasta skóla og dýrtiðaruppbót
3. Laun farkennara og dýrtiðaruppbót....................

Flyt ...

6700
9100

28000

18000

46000

8600
300000

30000

338600 555425
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Flnlt ...
4. Til farkennsln og eftirlits með heimafræðsiu, með

sömn skilyrðum sem verið heflr, allt að............
5. Til prófdómara við barnapróf .............................
6. Til þess að reisa barnaskóla ntan kaupstaða, 

samkv. skilyrðum 14. gr. fræðslnlaganna, allt að
7. Til fræðslumálarits......................................................
8. Utanfararstyrkur handa barnakennurnm............

XIV. Unglinga- og alþýðuskólar:
1. Tii alþýðuskólans á Eiðnm:

a. Laun..................................... ............ 10500
b. Til hannyrða, Ieikfimi og smiða-

kennslu ............................. ............ 2000
1. Til kennsluáhalda 800
2. Til eldiviðar ogljósa... 4000
3. Ýmisleg gjöld ............ 3000
4. Til viðhalds skólahúss

og húsgagna................... 2000
5. Til smiðastofu og smiða-

tólakaupa .................... 1000
10800

Til héraðsskóla samkv. I. 32, 1929 ... ............
3. Til unglingaskóla (lýðskóla) utan Reykjavikur

og Akureyrar, allt að ..............................................
Styrkurinn er veittur með þvi skilyrði, að 

skólarnir fnllnægi reglnm, er stjórnarráðið set- 
ur, og að þeir njóti styrks annarsstaðar frá, er 
ekki sé minni en þriðjungur ríkissjóðsstyrksins. 
Unglingaskólar í kaupstöðum og fjölmennum 
kauptnnum fá minni styrk en sveitaskólar, að 
öðrujöfnu. Eennslumálastjórnin nthlutar styrkn- 
um og hefir eftirlit með skólunum.

4. Til þess að reisa hjeraðsskóla í sveitum,
allt að helmingi kostnaðar.....................................

Styrkurinn er bundinn þeim skilyrðum, að 
skólastaðurinn sé ákveðinn, áætlun og teikn- 
ing samþykkt af stjórnarráðinu og trygging sé 
fyrir nægu fjárframlagi á móti, enda verði

Fiyt ..

kr. kr.

338600 555425

7000
10000

30000
800

3000
389400

23300
55000

35000

30000

143300 944825
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kr. kr.

Flntt ... 143300 944825
reglugerð skólans staðfest af fræðslumálastjórn- 
iuni og skólinn héraðseign.

5. Til þess að reisa unglingaskóla i kaupstöðum,
*/» kostnaðar; allt að .............................................. 20000

Styrkurinn er bundinn þeim skilyrðum, að 
áætlun og teikning sé samþykkt af stjórnarráð- 
inu og trygging sé fyrir nægu fjárframlagi á 
móti, enda verði reglugerð skólans staðfest af 
fræðslumálastjórninni og skólinn eign kaup- 
staðarins.

6. Til bókasafna við unglingaskóla .................... 2000
7. Til þess að gefa út kennslubæknr handa skólum 3000

XV. Húsmæðrafræðsla:
1. Til húsmæðradeildar við Alþýðuskóla Ping- 

eyinga ....................................................... .......... 5000

168300

Styrkurinn er bundinn því skilyrði, að at- 
vinnumálaráðberra samþykki reglugerð skólans.

2. Til þess að reisa húsmæðraskóla, allt að helm- 
ingi byggingarkostnaðar .................... .......... 20000

Styrkurinn er bundinn þeim skilyrðum, að 
skólastaðurinn sé ákveðinn, áætlun og teikning 
samþykkt af stjórnarráðinu og trygging sé fyrir 
nægu fjárframlagi á móti, enda verði reglugerð 
skólans staðfest af fræðslumálastjórninni.

3. Til kvenfélagsins Óskar i ísafjarðarkaupstað, lil 
húsmæðrafræðslu, gegn 1000 kr. annarsstaðar að 5000

Noti félagið ekki styrkinn, má greiða hann 
öðrum á ísafirði eða fsafjarðarsýslu, að óbreytt- 
um skilyrðum.

4. Til Sigrúnar Pálsdóttur Blöndal, til húsmæðra- 
fræðslu i Mjóanesi...................................................... 1500

XVI. Til kennslu heyrnar- og málleysingja m. m..............
31500
26000

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 kennsiu blindra barna, sem send eru utan til 
náms, gegn jafnmiklu framlagi annarsstaðar að 1000

Flyt ... 1171625
Alpt. 1930. A. (42. löggjafarþing). 4
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Flutt ...
XVIII. Snadkennsla o. fl.:

1. Til snndkennslu í Reykjavik .............................
Styrkur þessi er bundinn því skiiyrði, að 

kennsla þessi fari fram að minnsta kosti 2 mán- 
uði að vorinu og 1 mánuð að haustinu og 
að lærisveinar ríkisskólanna og skóla fyrir ung- 
linga og fullorðna, sem styrktir eru af rikisfé, 
njóti kennslunnar ókeypis.

2. Laun Ólafs Pálssonar og Jóns Pálssonar fyrir 
sundkennslu þá, sem getur í 1. lið, og til að 
kenna öðrum sundkennurum björgunarsund ...

3. Til sundkennslu o. fl. annarsstaðar en f Rvik ...
Styrkurinn veitist bæjarstjórnum og sýslu- 

nefndum með þvi skilyrði, að annarsstaðar frá 
sé lagt til sundknenslnnnar eigi minna en rik- 
issjóðsstyrknum nemur.

4. Til þess að gera nýjar, steinsteyptar sundlaugar 
og sundskýli, enda séu þær til afnota fyrir al- 
menning og landsstjórnin samþykki uppdrátt og 
kostnaðaráætlun, helmingur kostnaðar, allt að

XIX.

XX.

Til Rikarðs Jónssonar, 
kennslu i teikningu og 
Til iþróttakennslu

til þess að halda uppi 
tréskurði i þjóðlegum stil

kr. kr.

. ... 1171625

300 >

3000
3000

20000
26300

1800
4000

Samtals B. ... 1203725

15. gr.
Til visinda, bókmennta og lista er veitt:

kr. kr.

Landsbókasafnið:
a. Laun .......................................................................... 18300
b. Launauppbót til 1. bókavarðar, 500 kr., og til

2. bókavarðar 1000 kr.............................................. 1500

Flyt ... 19800
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kr. kr.

Flult ... 19800
c. Til aðstoðar........................................................................ 4500
d. Til að kaupa bækur og handrit og til bókbands .. 15000
e. Til að semja spjaldskrá ... ..................................... 1000
f. Til að semja og gefa út skrá yfir bandrit ............ 3000
g. Til rítaukaskrár .................... ............................. 800
h. Brunaábyrgðargjald fyrir safnið ............................. 360
i. Húsaleiga ........................................................................ 2000
j. Ýmisleg gjöld ............................................................... 1000

47460
2. Þjóðskjalasafnið:

a. Laun ................................................................................ 6600
b. Til bókbands, bóka- og handritakaupa, umbúnaðar

skjala og aðstoðarmanns .............................................. 5500
c. Ýms gjóld.......................................................... ............ 1000

13100
3. Þjóðminjasafnið og verndun fornminja:

a. Laun þjóðminjavarðar (fornminjavarðar) ............ 7300
b. Til aðstoðar, eftir reikningi, allt að............................. 2550
c. Til að útvega forngripi, allt að..................................... 1500
d. Til ábalda og aðgerða .............................................. 1500
e. Til rannsókna og ferðakostnaðar ............................. 1000

Þjóðminjasafnið sé opið 6 stundir á viku, eftir
nánari fyrirmælum stjórnarráðsins.

13850
4. Náttúrufræðifélagið:

a. Tillag ................................................................................ 2000
b. Til aðstoðarmanns ...................................................... 1400

Styrkurinn veitist með þvi skilyrði, að safnið sé
til sýnis almenningi á ákveðnum tíma, ekki
sjaldnar en einu sinni á viku.

3400
5. Landsbókasafnshúsið:

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

Flyt ... • • • • • • 883(0
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Flutt ...
7. Aukastyrkur til tveggja bókasafna:

a. Til amtsbókasafnsins á Akureyri, að þvi tilskildu,
að Davíð skáld frá Fagraskógi hafi þar bókavórzlu 
með a. in. k. 2000 kr. launum auk verðstuðuls- 
nppbótar................................................................................

b. Til bókasafnsins á fsafirði, að því lilskildu, að
Guðmundur Gíslason Hagalin rithófundur hafi þar 
bókavöizlu með a. m. k. 2000 kr. launnm auk 
verðstuðnlsuppbótar .....................................................

8. Til sýslubókasafna og lestrarsala i kauptúnum, gegn
eigi minna tillagi úr sýslusjóði eða sveitarsjóði............

9. Til bókasafnsins íþöku, til bókakaupa ....................
10. Til Hins íslenzka bókmentafélags ..................................

enda haldi það áfram útgáfu hins íslenzka forn- 
bréfasafns sem að undanförnu.

11. Til Þjóðvinafétagsins, þar af 5000 kr. með því skil- 
yrði, að félagið gefi út æfisögu Jóns Sigurðssonar ...

12. Til Fornleifafélagsins............................................................
13. Til Sögufélagsins, til þess að gefa út alþingisbækur,

landsyfirdóma o. fl..................................................................
14. Til Þorkels Jóhanuessonar, til að safna drögum að at- 

vinnusögu íslands.gegn 800 kr. framlagi annarsstaðar að
15. Til Björns K. Þórólfssonar, til þess að semja skrá 

yfir skjöl, er fsland varða og geymd eru í skjalasöfn-
■ um i Kaupmannahöfn, cnda fái þjóðskjalasafnið afiit 

af skránni ................................................................................
16. Til Fornritaútgáfunnar, 150 kr. á hverja prentaða örk,

allt að .........................................................................................
17. Til Leikfélags Reykjavikur, gegn að minnsta kosti

2000 kr. framlagi úr bæjarsjóði Reykjavíkur ............
18. Til Leikfélags Akureyrar, gegn að minnsta kosti 500

kr. framlagi frá Akureyrarkaupstað..................................
19. Til Leikfélags fsafjarðar, gegn að minnsta kosti 300

kr. framlagi frá ísafjarðarkaupstað .............................
20. Til Páls ísólfssonar, til þess að veita kirkjuorgelleik-

urum og barnakennurum utan Reykjavíkur ókeypis 
kennslu i orgelleik, hljómfræði og söngstjórn i kirkjum 
og barnaskólum...................................................... ............

kr. kr.

6000

1000
200

3400

6800
800

2700

1200

1000

5000

6000

1500

1000

2500

Flyt ... 127410
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21. Styrkur til skálda og listamanna, þó eigi minna en

500 kr. til hvers ...............................................................
22. Til Þórbergs Þórðarsonar, til þess að safna orðum

úr alþýðumáli, enda sé safnið eign ríkisins.................
23. Til Hannesar Þorsteinssonar, til þess að semja æfisögur

lærðra manna íslenzkra á síðari öldum, enda sé 
handritið eign rikisins að honum látnum....................

24. Til Sigurðar Nordals, til ritstarfa, 2000 kr. með verð-
stuðulsuppbót .......................................................................

25. Til Bjarna Sæmundssonar, til fiskirannsókna:
a. Föst laun með dýrtiðaruppbót .............................
b. Til ferða og annara útgjalda við rannsóknirnar ...

26. Til dr. Guðmundar Finnbogasonar, til þess að vinna
að bók um eðliseinkenni fslendinga .............................

27. Til Frimanns B. Arngrímssonar, til að safna steinum 
og jarðtegnndum og rannsaka, að hverju sé nýlt

28. Til Páis Þorkelssonar, til þess að vinna að málsháttasafni
sinu ....................................................................... ............

29. Til Sighvats Borgfirðings, til þess að vinna að Presta-
æfum sínum ........................................................................

30. Til listasafnshúss Einars Jónssonar .............................
31. a. Til Einars Jónssonar myndhöggvara, 5000 kr. með

verðstuðulsnppbót.............................................................
enda hafi hann forstöðu og umsjón listasafns 

sins, er sé almenningi til sýnis endurgjaldslaust 4
stundir á viku.

b. Til sama, til aðstoðar......................................................

32. Til fréttastofu blaðamannafélagsins..................................
33. Ferðastyrkur til útlanda......................................................
34. Þóknun fyrir stórf menntamálaráðs fslands (sbr. 1. gr.

laga nr. 7, 12. apríl 1928) ..............................................

Samtals ...

kr. kr.

127410

6000

6800 ! 
1200

6800

1200

2400

2000

2800

8000

2000

1000

1000

800
4000

8000
2500
6000

3000

176910
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16. gr.
Tii verklegra fyrirtækja er veitt:

kr. kr.

1.

2.

Til Búnaðarfélags Islands, enda samþykki atvinnu-
málaráðuneytið fjárhagsáætlun búnaðarþingsins............
Til tilraunastarfsemi um grasfræ- og hafrasáningu,
allt að ...

240000

10000

3.
4.
5.
6.

Styrkur veitist af þessnm lið eftir 
vinnumálaráðuneytisins í samráði við 
fslands.
Til sandgræðsln...........................................
Gjöld samkvæmt jarðræklarlögunum 
Til búfjártryggingarsjóðs Islands ... .
Tillag til Búnaðarbankans:
a. Til byggingar- og landnámssjóðs
b. Til bústofnslánadeiidar.......................
c. Til ræktnnarsjóðs:

1. Afgjóld þjóðjarða ..........................
2. Kostnaðartillag.................................
3. Hluti af útflutningsgjaldi...............

ákvörðnn at- 
Búnaðarfélag

200000
50000

7.
8.

9.

10.

11.

12.

d. Til lánadeildar smábýla

30000
7000

63000
100000
50000

30000
430000

15000

Vegna ráðstafana um tilbúinn áburð ... ....................
Til að rannsaka og gera tillögur nm raforkuveitnr til 
almenningsþarfa utan kaupstaða, gegn Bmmtungs fram-
lagi frá hlutaðeigandi béruðum, allt að..........................
Til Garðyrkjufélags Islands:
Laun garðyrkjustjóra ......................................................
Til skógræktar:
a. Laun ........................... . ..............................................

Þar af 600 kr. húsaleiguuppbót til Einars Sæ- 
mundsens.

b. Til skóggræðslu............................................ ............

Til dýralækninga:
a. Laun handa 4 dýralæknum ....................
b. Til Hólmgeirs Jenssonar, til dýralækninga

Til rannsóknastofu i þarfir atvinnuveganna

Flyt ...

400090
50000

1 10000

4000

11910

10000
21910

17000
900

---------  17900
20000

1248810
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kr. kr.

Fiutt ... 1248810
13. Til fjárkláðalækninga ....................................................... 6000
14. Til eftirlits með útflutningi á hrossum .................... 500
15. Til efnarannsóknarstofu i Reykjavfk:

a. Laun forstöðumanns, auk 25°/o af öllum tekjum
stofnunarinnar, 3500 kr., með dýrtiöaruppbót 4800

b. Til aðstoðar........................................................................ 5600
c. Húsaleiga ........................................................................ 3000
d. Til ljósa, eldsneytis og ræstingar ............................. 1200
e. Til áhaldakaupa............................................................... 800

15400
16. Til veðurstofu fslands:

a. Laun forstöðumanns og fulltrúa ............................. 14900
b. Til aðstoðar........................................................................ 12350
c. Til veðurathugana utan Reykjaviknr, áhalda o. fl. 10000
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 2000

55600
17. Til landmælinga...................................................................... 45000
18. Til Fiskiveiðasjóðs fslands .............................................. 6000
19. Til Fiskifélagsins, enda samþykki atvinnumálaráðu-

neytið Qárhagsáætlun fiskiþingsins ................... . 75000
Enda sjái það um á sinn kostnað útgáfu fiskimanna- 

almanaks.

20. Laun yfirmatsmanna o. fl.:
a. 5 fiskiyfirmatsmanna....................................................... 16600
b. Launauppbót fiskiyfirmatsmanna ............................. 8200

Af þessari upphæð fá fiskiyfirmatsmennirnir i 
Reykjavík, fsafirði, Akureyri og Seyðisfirði 1500 
kr. hver, fiskiyfirmatsmaðurinn i Vestmannaeyjum 
1200 kr. og fiskiyfirmatsmaðurinn i Reykjavik 
1000 kr. i ritfé.

c. Laun 4 ullarmatsmanna .............................................. 2200
d. — 6 kjötmatsmanna .............................................. 5000
e. Ferðakostnaður yficmatsmanna ............................. 10000

42000

Flyt ... • • • , . . 1494310
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-------------- 1
kr. kr.

Flutt ... 1494310
21. Til eftirlits með skipum og bátum og öryggi þeirra ... 8000
22. Til markaðsleitar erlendis .............................................. 10000
23. Til erindrekstrar í Miðjarðarhafslöndunum, gegn tvö-

földu fjárframlagi annarsstaðar að.................................... 10000
24. Til Sambands íslenzkra heimilisiðnaðarfélaga ............ 6000

Þar af 800 kr. til Geirs Þormars, til að halda uppi
kennslu og námsskeiðum í tréskurði á Norður- og
Austurlandi.

25. Til Guðmundar Jónssonar frá Mosdal, til að halda uppi
kennslu og námsskeiðum i tréskurði og heimilisiðnaði 1000

26. Til Halidóru Bjarnadóttur, til þess að vinna að út-
breiðslu og eflingu heimilisiðnaðar ............................. 1800

27. Til Kvenfélags Hvammshrepps i Vík i Mýrdal, til
þess að halda uppi kennslu i handavinnu kvenna ... 600

28. Til sambands norðlenzkra kvenna ... ........................... 450
29. Til sambands austfirzkra kvenna..................................... 300
30. Til Bandalags kvenna ...................................................... 450
31. Til kvenrétlindafélags íslands............................................ 500
32. Til vörumerkjaskrásetjara .............................................. 2000
33. Handa Ungmennafélagi Islands, til eflingar iþrótta

og skóggræðslu ...................................................................... 7500
Félagið gefi landsstjórninni skýrslu um, hvernig

fénu er varið.
34. Laun húsagerðarmeistara...................................................... 7800
35. Til leiðbeiningar um húsagerð til sveita, á móti bygg-

ingar- og landnámssjóði...................................................... 4000
enda greiðist engin borgun fyrir leiðbeiningarnar.

36. Til Hjálpræðishersins í Reykjavik, byggingarstyrkur
til gistihúss, síðari greiðsla ... ................................... . 5000

37. Til ræktunarvegar í Vestmannaeyjum, síðari greiðsla 6000
38. Til Þórðar Flóventssonar, til leiðbeiningar um laxa-

og silungaklak ........................................................................ 1800
39. Gjöld vegna laga um skipulag bæja og sjávarþorpa... 8000
40. Til vatnsrennslismælinga...................................................... 1000

Samtals ... ............ 1576510
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17. gr.
Til almennrar styrktarstarfsemi er veitt:

- kr. kr.

1. Styrkur til berklasjúklinga ........................................... 800000
2. Gjóld 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 isi.
prentarafélags styrk i samræmi við styrk til annara
sjúkrasamlaga.

4. Til styrktarsjóðs verkamanna- og sjómannafélaganna
i Reykjavik................................................................................ 3500

5. Til sjúkra- og styrktarsjóðs vitavarða............................. 500
6. Til slysatryggingar ............................................................... 10000
7. Til slysavarna, allt að ...................................................... 10000
8. Til að bjálpa nauðstöddum íslendingum erlendis 1000
9. Til bjargráðasjóðs ............................................................... 24000

10. Tillag til ellistyrktarsjóða.............................................. ... 45000
11. Til Stórstúku fslands, til bindindisstarfsemi ............ 8000
12. Til Rauðakrossfélags fslands.............................................. 1000
13. Til slysatryggingarsjóðs félagsins Dagsbrúnar ............ 500
14. Tillag til Alþjóðabjálparsambandsins (International

Relief Union) ........................................................................ 1000

Samtals ... ............ 971500

18. gr.
Til eftirlauna og styrktarfjár er veitt:

kr. kr.

Samkvæmt eftirlaunalögum:
a. Embættismenn ............................................................... 36439,64
b. Embættismannaekkjur og börn ............................. 17457,65
c. Prestsekkjur ............................................................... 5977,44
d. Lifeyrir samkvæmt lögum nr. 49 1923 ............ 2500,00
e. — — — — 51 1921 ............ 1000,00

63374,73

Flyt ...
Alþt, 1930. A. (42, löggjafarþing).

............ 63374,73
5
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kr. kr.

Flutt ... 63374,73
Styrktarfé og eftirlaun, auk lögboðinna eftirlauna:
a. Embættismenn:

1. Til Sigurðar Magnússonar læknis ... 600,00
2. — Sigurðar Kvarans héraðslæknis 405,00

—— 1005,00
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. — Sigríðar Fjeldsted læknisekkju 450
7. — Sigriðar Finnbogadóttur.................... 800
8. — Rannveigar Tómasdóttur.................. 600
9. — Önnu Gunnlaugsson........................... 900

10. — Kristbjargar Marteinsdóltur ............ 1200 *
11. — Kristinar Jacobson ............................. 600
12. — Guðnýjar Jónsdóttur .................... 400
13. — Kirstinar Þ. Blöndal .................... 300
14. — Guðlaugar Magnúsdóttur.................... 2000
15. — 2 barna hennar ............................. 200
16. — Rögnu Gunnarsdóttur læknisekkju 600
17. — Jenny Forberg..................................... 600 1
18. — Ástu Haligrimsson ............................. 600
19. — Ástu Einarson..................................... 600
20. — Aðalbjargar Sigurðardóttur ............ 1200
21. — Dómhildar Jóhannsdóttur .......... 1200
22. — önnu Þorgrímsdóttur læknisekkju,

600 kr., auk 100 kr. með hverju
barni hennar í ómegð .................... • 1300

23. — Soffíu Johnsen læknisekkju ........... 500
24. — Kristinar Þórðardóttur læknisekkju 400
25. — Sigríðar Blöndal læknisekkju........... 300

16725,00
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

Flyt ... 2267,25 17730,00 63374,73
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kr. kr.

Flutt 2267,25 17730,00 63374,73
5. Til 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. — Jens V. Hjaltalin............................. 435,00
11. — Einars Jónssonar sjá fjl. 1930 3000,00

7715,25
d. Prestsekkjur:

1. Til Auðar Gisladóttur .................... 300,00
2. — Bjargar Einarsdóttur.................... 500,00
3. — Gnðrúnar Björnsdóttur ............ 300,00
4. — Guðrúnar J. Jóhannesdóttur 300,00
5. — Guðrúnar Ólafsdóttur.................... 100,00
6. — Guðrúnar Pétursdóttnr ........... 300,00
7. — Guðrúnar Torfadóttur 300,00
8. — Ingunnar Lcftsdóttur.................... 300,00
9. — Hlífar Bogadóttur, 300 kr. auk

100 kr. með hverju barni hennar,
sem er i ómegð ............................. 600,00

10. — Jóhönnu S. Jónsdóttur ............ 300,00
11. — Kirstínar Pétursdóttur................. 300,00
12. — Kristínar Sveinbjarnardóttur 300,00
13. — Sigrúnar Kjartansdóttnr ........... 300,00
14. — Steinunnar Pétursdóttur ............ 300,00
15. — Ragnhildar Gisladóttur frá Ey vind-

arhólum.............................................. 300,00
16. — Sigriðar Halldórsdóttur Jónsson 300,00
17. — Guðlaugar Vigfúsdóttnr ............ 209,20 •
18. — Ingibjargar Magnúsdóttur........... 157,90
19. — Guðfinnu Jensdóttur .................... 183,04
20. — Guðrúnar Sigurðardóttur ............ 181,07
21. — Guðbjargar Hermannsdóttur 181,70
22. — Þórunnar Bjarnadóttur ............ 155,56
23. — Guðrúnar S. Jónsdóttur ........... 250,00
24. — Önnu Stefánsdóttur .................... 200,00
25. — Helgu Skúladóttur .................... 227,06
26. — Guðríðar Ólafsdóttur.................... 164,26

Fiyt ... 7009,79 25445,25 63374,73
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e.

!
kr. kr.

Flutt ... 7009,79 25445,25 63374,73
27. Til Guðriðar Helgadóttur, ekkju Jóh.

L. L. Jóhannssonar, 132 kr., auk
100 kr. með hverju barni hennar -
i ómegð..................................... ... 432.00

28. — Arndísar Pétursdóttur............ 137,90
29. — Guðnýjar Porsteinsdóttur ... ... 173,56
30. — Valgerðar K. Guðmundsdóttur frá

Grenivik ............................. ... 135,37
31. — Jakobinu Sigurgeirsdóttur frá Borg 157,44

8046,06
Keunarar, kennaraekkjur og börn:

1. Til Önntj Ásmnndsdóttur 300,00
2. — Guðlaugar Zakariasdóttur 360,00
3. — Magnúsar Einarssonar 500,00
4. — Elinar Briem Jónsson 300,00
5. — Steinunnar Frímannsdóttur 450,00
6. — Pórunnar Stefánsdóttur ... 400,00 i
7. — Guðmundar Björnssonar ... 150,00
8. — Jóns Strandfelds.................... 150,00
9. — Elisabetar Jónsdóttur 300,00

10. — Ragnheiðar Torfadóttur ... 400,00
11. — Páls J. Árdals .................... 800,00
12. — Jóhannesar Sigfússonar ... 1800,00
13. — Ásdísar Þorgrimsdóttur 30( kr.,

auk 100 kr. með hverju barni
hennar í ómegð.................... 700,00

14. — Sigurjóns Rögnvaldssonar.. ... 200,00
6810,00

Póstmenn, póstar og ekkjur þeirra:
1. Til Guðm. Kristjánssonar ... ... 300
2. — Böðvars Jónssonar........... .. 300
3. — Hallgrims Krákssonar ... .. . 400
4. — Póru Matthíasdóttur ... . .. 300
5. — Vigdísar Steingrímsdóttur ... 300
6. — Pórunnar Sigurðardóttur, ekkj u

Halldórs Bjarnasonar pósts... 200
7. — Jens Pórðarsonar ............ ... • .. 300
8. — Friðriks Möllers ........... ... • .. 1200
9. — Aninu Arinbjarnardóttur 200

Fiýt . .. 3500 40301,31 63374,73
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kr. kr.

Flutt ... 3500 40301,31 63374,73
10. Til Eliesers Eirikssonar 200
11. — Kristjáns Jóhannessonar, Jódisar- 

stöðum .............................................. 300
12. — Jóhannesar Þórðarsonar ............ 300
13. — Guðm. Kristjánssonar .................... 300
14. — Stefáns Stefánssonar, Eskifirði ... 600
15. — Friðriks Klemenssonar.................... 2000
16. — Óla P. Blöndals ............................ 1800
17. — Kristjáns Blöndais............................. 1000
18. — Böðvars Signrðssonar 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............................. 1000
24. — Friðriks Jónssonar pósts ........... 450
25. — Einars Ólasonar fyrrum pósts ... 300

12950,00
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 Gislasonar .................... 2000
6. — Guðmundar Friðjónssonar ............ 1200
7. — dr. Helga Péturss ............................ 4000
8. — Kristinar Sigfúsdóttur skáldkonu... 1000
9. — Einars Benediktssonar .................... 4000

10. — Stefáns frá Hvitadal .................... 1000
11. — Jakobs Thorarensens .................... 1000
12. — Sigurjóns Friðjónssonar ............ 1000

23400,00
b. Ekkjur og börn skálda og rithöfunda:

1. Til Jakobínu Pétursdóttur................. 200,00
2. — Guðrúnar Jónsdóttur.................... 300,00
3. — Arnbjargar Einarsdóttur................ 300,00
4. - Guðrúnar Sigurðardóttur ............ 300,00
5. — Ólinu Þorsteinsdóttur................... 300,00

Flutt ... 1400,00 76651,31 63374,73
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kr. kr.

Flutt ... 1400,00 76651,31 63374,73
6. Til 1 barns hennar ............................. 100,00
7. — Valgerðar Arnljótsdóttur ............ 600,00
8. — Eleanor Sveinbjörnsson ............ 1200,00

3300,00
Ýmsir starfsmenn og ekkjur:

1. Til Guðrúnar Jónsdóttur, fyrv. spitala-
forstöðukonu ..................................... 400

2. — Petreu Jónsdóttur 300 kr., og að
auki 100 kr. með barni hennar,
sem er í ómegð ............................. 400

3. ' — Kristinar Sigurðardóttur júbil-
Ijósmóður.............................................. 500

4. — Matthildar Porkelsdóttur júbil-
ljósmóður.............................................. 500

5. — Þórdfsar Simonardóttur júbilljós-
móður .............................................. 500

6. — Jakobinu Sveinsdóttur júbilljós-
móður .............................................. 500

7. — Pórunnar Gisladóttur Ijósmóður ... 500
8. — önnu Þorsteinsdóttur ljósmóður... 400
9. — Kristinar Jónasdóttur ljósmóður... 300

10. — Nikólinu Björnsdóttur Ijósmóður ... 300
11. — Sigurfljóðar Einarsdóttur ljósmóður 300
12. — Jórunnar Guðmundsdóttur Ijós-

móður .............................................. 300
13. — Margrjetar Grimsdóttur ljósmóður 200
14. — Kristinar Guðmundsdóttur Ijósm. 200
15. — Til Hólmfriðar Friðfinnsdóttur

ljósmóður.............................................. 200
16. — Áslaugar Bjarnadóttnr ljósmóður 300
17. — Ingibjargar Jónsdóttnr ljósmóður 300
18. — Jakobinu Jensdóttur .................... 300
19. — Hildar Jónsdóttur ljósmóður 300
20. — Til Sigurveigar Jónatansdóttur Ijós-

móður ...................................... 300
21. — Til Guðrúnar Guðmundsdóttur ljós-

móður .............................................. 300
22. — Halldóru Metúsalemsdóttur ljós-

móður .............................................. 300

Flyt ... 7600 79951,31 63374,73
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Flutt ... 7600
23. Til Jensínu Pálsdóttur ljósmóður 200
24. — Hólmfriðar Björnsdóttur, ekkju

Guðm. Hjaltasonar............................. 300
25. — Páls Erlingssonar ............................. 1200
26. — Erlends Zakaríassonar.................... 300
27. — Kristins Jónssonar, vegavinnustjóra

á Akureyri ..................................... 300
28. — Einais Guðmundssonar, fyrrum

vegavinnustjóra ............................. 300
29. — Guðlaugar Jónsdóttur, ekkju Jóns

sildarmatsm. Stetánssonar ............ 200
30. — Jakobs Björnssonar fyrv. síldar-

matsmanns ..................................... 1600
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 Pétursdóttur Briem . ... 600
38. — Kristjönu Benediktsdóttur ........... 400
39. — Bjargar Guðmundsdóttur ............ 400
40. — Guðbjargar A. Þorleifsdóttur i

Múlakoti ............ ... ............ 400
41. — Henriette Kjær..................................... 600
42. — Helgu Ófeigsdóttur, ekkju Árna Za-

kariassonar .......................... 400
43. — Guðrúnar Egilson, 2000 kr., auk

100 kr. með hverju barni hennar i
ómegð .............................................. 2400

44. — Guðjóns Guðlaugssonar.................... 1200
45. — önnu Bjarnadóttur, ekkju Hjálmars

Lárussonar ..................................... 300

Flyt ... 21400

kr. kr.

79951,31 63374,73

79951,31 63374,73
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kr. kr.

Flntt ... 21400
46. Til Jóhannesar Jörnndssonar hafnsögu-

manns, Hrísey............   300
47. — Halldóru Þórðardóttnr..................... 600
48. — Vigdisar Bergsteinsdóttir fyrv. spít-

alaráðskonu ....................   300
49. — Sigriðar Magnnsdóttur hjnkrnnar-

konu....................................................... 500
50. — Gnðleifar Erlendsdóttur fyrv. hjúkr-

nnarkonn.............................................. 300
51. — Signrðar Péturssonar fangavarðar 1000
52. — Ragnheiðar Erlendsdóttur, ekkju

Valdimars Daðasonar tollþjóns ... 300

Á styrkveitingar i II. a.—i. greiðist dýrtíðar- 
uppbót eftir reglnm lannalaganna.

79951,31 63374,73

24700,00

j. Til ekkju Jóhanns skálds Signrjónssonar ... .:. 1000,00
k. Lífeyrir hjónanna á Staðarfelli.................................. 3000,00

III. Dýrtiðaruppbót á fjárhæðirnar i I. og II. a.—i.
108651,31
67210,42

Samtals 239236,46

19. gr.
Til óvissra útgjalda eru veittar 100000 kr.

20. gr.
Til lögboðinnar fyrirframgreiðsln ern veittar 10000 kr.

21. gr.
Árið 1931 eru tekjur áætlaðar:

Samkvæmt 2. gr........................................................... 11990000,00
— 3. —   34600,00
— 4. —   112000,00
— 5. —   80000,00

-----------------------kr. 12216600,00

Flyt kr. 12216600,00
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Fiuttar kr. 12216660,00
En til gjalda er veitt 

Samkvæmt 7. gr...............
— 8. — ..........
— 9. — ..........
— 10. - ..........
— 11. — A. ...
— 11. — B. ...

— 12. — ..........
— 13. — A. ...
— 13. — B. ...
— 13. — C. ...
— 13. — D. ...
— 13. — E. ...

13. — F. ...

— 14. - A. ...
— 14. — B. ...

15. —
16. —
17. —
18. —
19. —
20. -

.................... 1273138,00

.................... 60000,00

.................... 229200,00

.................... 387300,00
806500,00
186000,00

--------------- 992500,00
.................... 544415,00

527300,00
1006600,00
374000,00

1623500,00
281000,00
281000,00

--------------- 4093400,00
299250,00

1203725,00
—------------ 1502975,00
................................................  176910,00
...   1576510,00
................................................  971500,00
................................................  239236,46
....................  100000,00
....................  10000,00

----------------------- — 12157084,46

Tekjaafgangnr kr. 59515,54

22. gr.
Stjórninni er heimilt:

I. Að greiða Eimskipafélagi íslands allt að 85000 kr. styrk, ef nauðsyn krefnr.
II. Að greiða að helmingi halla þann, sem verða kann á tilraunum Sambands 

isl. samvinnufélaga afað senda frosið kjöt á erlendan markað haustið 1930, 
miðað við verð það, er framleiðendur fá fyrir saltað kjöt. Tilraunin sé fram-
kvæmd í samráði við landsstjórnina.

III. Að veita styrk í eitt skipti fyrir öll til þess að koma á stofn osta- og smjör- 
búum, sem nemi allt að ’/* stofnkostnaðar. Styrkurinn sé þvi aðeins 
greiddur, að fyrirtækið sé fullbúið til starfrækslu.

23. gr.
Stjórn Landsbankans veitist heimild til að greiða Steinunni Kristjáns- 

dóttur, ekkju Alberts Þórðarsonar bankabókara, 500 kr. 1931, svo og uppbót á
Alþt, 1930. A. (42. löggjafarþing). 6
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þá fjárhæð, eftir sömn reglu og bankinn veitir hana á laun starfsmanna sinna, 
og að greiða Birni Kristjánssyni uppbót á eftirlaun hans, eftir sömu reglu, og 
Birni Sigurðssyni 4000 kr. í eftirlaun með sömu uppbót sem að ofan greinir.

24. gr.
Ef lög þau verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1930 og 

hafa i för með sér tekjur eða gjóld fyrir rikissjóð, breytast fjárhæðirnar tekju- 
og gjaldamegin samkvæmt þeim lögum.

Allar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar i lögum, öðrum en fjár- 
lögum, tilskipunum, konungsúrskurðum eða öðrum gildandi ákvórðunum, gilda 
aðeins fyrir fjárhagstimabilið.

Athugasemdir við frv. til fjárlaga fyrir 1931.

Frumvaip þetta er samið eftir svipuðum reglum og frumvarp stjórnar- 
innar fyrir 1930. Dýrtiðaruppbót á launum er áætluð 40°/e. Reynt hefir verið að 
áætla lögbundin gjöld sem næst þeirri upphæð, sem ætla má að þau verði i reynd.

Af núgildandi tekjulöggjöf falla úr gildi, frá árslokum 1930, lög um verð- 
toll og lög um gengisviðauka. Ekki varð þó hjá þvi komizt við samningu þessa 
frv., að byggja á nokkurnveginn sömu tekjuupphæð eins og 1930. Er til þess 
ætlast, að fram komi frumvarp um nýtt skipuiag á tolllöggjöfinni, sem tryggi 
ríkissjóði eins háar tekjur eins og hann hefir samkvæmt þeim tekjustofnuni, er 
nú gilda.

Felldar eru niður með þessu frumvarpi heimildirnar um lán úr viðlaga- 
sjóði, með því að hann hverfur nú tii Búnaðarbankans.

TEKJUBÁLKURINN.

Um 2. gr.
Það segir sig sjálft, að á þessum tima er ekki hægt að gera neina ábyggi- 

lega áætlun um það, hvernig einstakir tekjuliðir munu reynast árið 1931, það 
veltur á árferði, afkomu atvinnnveganna og af því leiðandi kaupgetu þjóðarinnar. 
Hér eru liðirnir settir samkvæmt því, sem þeir hafa reynzt siðustu árin.

Einn liður (útvarpstekjur) er hér nýr. og er hann settnr litið eitt lægri 
en landssimastjóri leggur til.

Um 3. gr.
1.—4. Liðirnir óbreyttir.
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Um 4. gr.
Sumir liðirnir lækkaðir, mega þó ekki hærri vera.

Um 5. gr.
1.—3. Liðirnir óbreyttir. Rétt hefir þótt að feila burtu úr þessari gr. 

skemmtanaskatt og tekjur Menningarsjóðs, með þvi að upphæðir þær ganga eigi 
í gegnum rikissjóð.

GJALDABÁLKURINN.

Um 7. gr.
Vextir og afborganir fastra lána 1931.

Innlend lán. Vextir. Afborganir.
1. Lán til ritsiasa, tekið 20. okt. 1916, til 25 ára með 

bankavöxtum bjá Landsbankanum, 100000 kr............. 2640,00 4000,00
2. Lán til ritsíma, tekið i Landsbankanum 20. jan. 1918, 

til 25 ára með bankavöxtum, 85000,00 .................... 2448,00 3400,00
3. Lán bjá Háskóla lslands, tekið 10. jan. 1919, með 5°/«

4.
vöxtum, afborgunarlaust......................................................
Innlenda lánið, tekið 1. júli 1920, með 5’/»#/o vöxtum, 
til 20 ára, 3 milj. kr................................................................

50000,00

82500,00 150000,00
5.

6.

Lán silfurbergsnámanna, tekið i Landsbankanum 1922
til 10 ára, 70000 kr.................................................................
Veðdeildarlán Staðarfells...................................................... 334,54

7000,00
227,50

7. Lán tekið i Landsbankanum 11. sept. 1928, vegna 
Vinnubælisins, til; 20 ára, með 6% vöxtum fyrirfram 
greiddum, 50 þús...................................................................... 2700,00 2500,00

Kr. 140622,54 167127,50

1.
Dönsk lán.

4^/a®/# lán, tekið 1909, bjá dönskum bönkum, 1500000 
kr. til 30 ára, til að kaupa III. fl. bankavaxtabréf 
Landsbankans ........................................................................ 18562,50 50000,00

2. 4’/i#/o lán bjá lifsábyrgðarstofnuninni í Kaupmanna- 
höfn, 250000 kr., tekið 1912 til 30 ára, til að kaupa 
III. fl. bankavaxtabréf Landsbankans............................. 4493.76 8333,34

3. 4#/o ritsimalán 1913, endurgreiðsla á 30 árum með 
föstu árgjaldi, tekið bjá mikla norr. ritsimafélagi 
500000 kr...................................................................................... 11493,32 17497,70

4. 5#/o ritsimalán 1917, til 30 ára, tekið hjá mikla norr. 
ritsimafél. 500000 kr. ...................................................... 17851,47 14501,87

Flyt kr. 52401,05 90332,91
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Fluttar kr.
Vextir.

52401,05
Afborganir

90332,91
Lán hjá Handelsbanken, tekið 1917 og 1923, 2200000 
kr. Vextir ’/a0/0 hærri en forvextir Þjóðbankans danska 3000,00 40000,00
Lár hjá dönskum bönkum, tekið 1. júli 1919 með 5% 
vöxtum, til 20 ára 4 V’ milj- Hr......................................... 101250,00 225000,00
Lán i Bikuben til heilsuhælisins á Vífilsstöðum............ 5513.77 1986.23

Kr. 162164.82 357319.14

Enska lánið 1921. Vextir £ 8046 - 3 - 6 á “/-............
Afborgun £ 2552 — 17 — 11 á ”/-............

177015,85
56163,71

Um 8.—9. gr.
Þarf ekki athugasemda.

Um 10. gr.
I. 3—4. Þessir liðir ern hækkaðir. Reynslan hefir sýnt, að þeir hafa verið 

áætlaðir of lágt.
II. 3. Er lækkaður um 3000 kr., en 1., 2. og 5. 1. eru hækkaðir um 6000. 

Er það gert samkvæmt tillögum hagstofnstjóra.
III. 4. Er settur eins og i fjárlögum 1929, þar sem sambandslaganefnd 

þarf þá að sækja fund til Danmerkur.
Aðrir liðir þessarar greinar óbreyttir frá fjárl. 1930.

Um 11. gr.
A. 6. Þessi liður er hækkaður og þar farið að mestu eftir tillögum lög- 

reglustjóra.
A. 9. Til landhelgisgæzlu eru í fjárlögum 1929 ætlaðar 200 þús. kr. úr 

rikissjóði og jafnmikið úr landhelgissjóði. Sama upphæð er á fjárl. 1930.
Reynslan hefir orðið sú, að á þessu ári kostar gæzlan full 600 þús. kr. 

eftir þvi sem næst verður komizt.
Búast má við, að rekstrarkostnaður Óðins og Ægis verði ekki undir 530 

þús. kr. yfir árið og auk þess útgerðarkostnaður Þórs við Vestmannaeyjar 
4—5 mánuði.

Þessi liður er því hækkaður um 100 þús. kr. úr rikissjóði og allt að 
sömu upphæð úr landhelgissjóði. Gjaldþol landhelgissjóðs fer mikið eftir þvi, 
hversu miklar tekjur hans verða af landhelgissektum. En þar sem ekki virðist 
nauðsyn bera til að auka sjóðinn sem stendur, nema það sem þarf til fyrningar 
á skipunum, þá sýnist ekkert þvi til fyrirstöðu, að notaðar séu allar eða mest- 
allar árstekjur hans.

B. I. a.—b. Þessir liðir hafa reynzt of lágir og eru þvi hækkaðir litið eitt.

Um 12. gr.
Reykjarfjarðarhérað er nú læknislaust og er þjónað af nágrannalækni. 

ÁrneshreppuT, sem fjarst liggur, á þvi mjög erfiða læknissókn og er honum bætt 
inn með 600 kr. læknisvitjunarstyrk.
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Gjöld til holdsveikraspitalans ern lækkuð, og ei íylgt tillögum blutað- 
eigandi læknis.

Um gjöldin til gamla og nýja spítalans á Kleppi er í öllum aðalatriðum 
fylgt tillögum læknanna þar.

Liðunum 16 e.—h. er breytt í þá átt, sem undanfarin reynsla bendir til. 

Um 13. gr.
A. Aðalpóstmeistari hefir gert uppástungu um allmiklu víðtækari póst- 

flutninga en nú eru, þannig að póstar eða bréfberar skili pósti á hvert heimili 
eða þvi sem næst. Ekki hefir þótt fært að leggja þetta til, vegna þess mikla 
kostnaðar, er það myndi baka rikissjóði. Að óðru leyti eru upphæðirnar settar 
samkv. tillögum aðalpóstmeistara.

B. Upphæð sú, sem ætluð er til vegamála i frumv., er 1006600. Það er 
litið eitt hærri upphæð en í fjárlögum 1930. Tillögur vegamálastjóra voru nokkru 
hærri, en ekki þykir fært að ætla meira i þessu skyni en hér er gert ráð fyrir.

Viðhaldskostnaður veganna vex hröðum skrefum með hverju ári, svo 
fjárhæð sú, sem til þess er ætluð i fjárlógum sfðustu ára, hrekkur hvergi nærri. 
Sá liður er einnig of lágt áætlaður i þessu frumvarpi. En gert er ráð fyrir, að 
fyrir þingið verði lagt frumvarp um hækkun á bilaskattinum, og mun sá tekju- 
auki verða látinn ganga til viðhaldsins.

C. Þessi liður er eins og i fjárl. 1930.
D. II. Þessi iiður er nýr og settur vegna laga nr. 11, 1929.
III. Ekki hefir þótt fært að setja þennan lið hærri, vegna hinna stórum 

auknu útgjalda við starfrækslu landssimanna og bæjarsímans i Reykjavik, sem 
sérstaklega kemur þungt niður á árinu 1931. Þá þarf að greiða að öllum líkind- 
um vexti og afborganir af láni til húsbyggingar handa landssimanum og til nýrr- 
ar bæjarsimamiðstöðvar, sjá IV. 5. og 16. Eru þau gjöld út af fyrir sig áætluð 
um 190 þús. kr. Hinsvegar verður ekki gert ráð fyrir auknum tekjum á árinu, 
þar sem sjálfvirka stöðin verður ekki komin upp fyr en í árslok 1931. Það verður 
þvi ekki fyrr en á árinu 1932, sem þessi nýja endurbót fer að gefa tekjur.

IV. Hér eru sumir útgjaldaliðir hækkaðir; er það að miklu leyti vegna 
þess að hin mikla aukning simakerfisins á slðustu árum og fjölgun sfmastöðva 
krefst fieira starfsfólks og meiri rekstrarkostnaðar.

Liðirnir 5 og 16 eru áður skýrðir.
V. —XII. Liðirnir settir samkv. lill. landssimastjóra.
E. I. Gjöldin til undirbúnings vita- og hafnarmála fara alit af hækkandi 

með auknum framkvæmdum. Virðist þvi óhjákvæmilegt að hækka suma liðina. 
Samkvæmt tillögum vitamálastjóra eru laun aðstoðarverkfræðings sett á sérstakan 
lið, en gjöldin til verkfróðrar aðstoðar lækkuð.

Að öðru leyti visast til tillagna vitamálastjóra, sem verða lagðar fyrir
þingið. Hefir stjórnin ekki treyst sér til að taka þær tillögur upp nema að
nokkru leyti.

F. Gera má ráð fyrir þvi, að útvarpsstöðin verði að fullu tekin til starfa
á árinu 1931. Eru hér þvi áætluð útgjöld til hennar, og er þar byggt að mestu
á tillögum landssimastjóra, sem lagðar verða fyrir þingið.
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Um. 14.gr.
A. a.— b. Upphæðirnar óbreyttar að óðru en þvi, að liðurinn til útgáfu 

ársskýrslu fyrir hina islenzku þjóðkirkju er felldur niður. Sú fjárveiting befir 
ekki verift notuð undanfarin ár.

B. I.—II. Að miklu leyti óbreytt. Tillögur háskólarektors verða lagðar 
fyrir fjárveitinganefnd.

B. III. Tillögur iektors lagðar til grundvallar um þær breytingar, sem 
gerðar hafa verið.

B. IV.—VII. Að mestu óbreytt frá fjárlögum 1930.
B. XI.* 2. b. er lækkaður samkv. tillögum landlæknis. Einnig er 4. felldur 

niður í þeirri von, að ljósmæðraskólinn verði þá fluttur í landsspitalann nýja.
B. XII. Rekstarstyrkur kvennaskólanna á Blönduósi og Rvik er lækkaður 

litið eitt, og til þess ætlazt, að meira framlag komi frá hlutaðeigandi héraði og 
bæ, ef þessi styrkur ekki hrekkur.

B. XIV. 2.-3. Þessir liðir er settir samkvæmt gildandi lögum og tillög- 
nm fræðslumálastjóra.

Um 15. gr,
Liðirnir að mestu óbreyttir frá þvi, sem þeir eru i fjárlögum fyrir 1930.

Um 16. gr.
Fjárveitingin til sandgræðsln er nokkru lægri en í fjárl. 1930,
Útgjöldin til Búnaðarbankans eru sett samkvæmt gildandi lögum. 
Nauðsynlegt þykir að hafa sérfróðan mann til að meta og Ieiðbeina um

meðferð á frystu kjöti. Hefir sá maður þegar verið ráðinn. Fjárveitingin til yfir- 
matsmanna o. fl. er af þessum ástæðum hækkuð litið eitt.

Um. 17. gr.
Gjöldin til berklavarna hafa alltaf farið fram úr áætlun. Árið 1928 voru 

þau áætluð 500 þús. kr., en urðu fullar 900 þús. 1 þessu frumvarpi er gert ráð 
fyrir 800 þús. kr., og er það sennilega of lágt, ef ekki verður leitað ráða til að 
draga úr kostnaðinum. En með þvi að i ráði er, að farift verði að taka smá- 
vægilegt gjald af sem flestum sjúklingum, má gera sér vonir um, að þessi upp- 
hæð hrökkvi.

Um 18.—24. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
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SKRÁ

yfir lögmælt eftirlaun til embættismanna og embættismannaekkna og barna 
i ftrslok 1929.

kr. kr.

A. Embættismenn.
1. Einar Benediktsson, sýslumaður i Rangárvallasýsiu

(konungsúrskurður */« 1927).............................................. 641,91
2. Marinó Hafstein, sýslumaður í Straudasýslu (kon-

ungsúrskurður M/u 1908)...................................................... 1008,00
3. Helgi Guðmundsson, héraðslæknir i Siglufjarðarhéraði

(konungsúrskurður Vu 1910).............................................. 1000,00
4. Axel Valdimar Tulinius, sýslumaður í Suður-Múla-

sýslu (konungsúrskurður */i 1911).. ............................. 1876,62
5. Bjarni Jensson, héraðslæknir í Siðnhéraði (konungs-

úrskurður ”/» 1914)............................................................... 1000,00
6. Sigurður Þórðarson, sýslumaður i Mýra- og Borgar-

fjarðarsýslu (konungsúrskurður ’/i* 1914).................... 2276,70
7. Davið Scheving, héraðslæknir í ísafjarðarhéraði (kon-

ungsúrskurður */« 1914)...................................................... 1266,67
8. Guðmundur Eggerz, sýslumaður i Árnessýslu ............ 1558,52
9. Skúli Árnason, héraðslæknir i Grimsneshéraði............ 800,00

10. Jón Jónsson, læknir............................................................... 991,67
11. Sigurður Magnússon, læknir.............................................. 963,33
12. El. Jónsson, fv. landritari .............................................. 4000,00
13. Stefftn Gislason, héraðslæknir............................................ 1000,00
14. Magnús Guðmundsson, fv. ráðherra ............................. 1060,00
15. Guðm. Guðmundsson, fv. héraðslæknir........................... 1000,00
16. Jóhannes Sigfússon, fv. kennari ..................................... 1040,00
17. Karl Einarsson, fv. bæjarfógeti ... ............................. 1461,22
18. Ólafur Thorlacius, fv. héraðslæknir .......................... 700,00
19. Sig. H. Kvaran, fv. héraðslæknir..................................... 595,00
20. Jóhannes Jóhannesson, fv. bæjarfógeti............................. 8000,0P
21. Magnús Helgason, fv. skólastjóri..................................... 4200,00

Flyt ... • • • • • • ’ 36439,64
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Flutt ...

B. Embættismannaekkjur og börn:

1. Caroline Rósa Jónassen, ekkja E. Th. Jónassens amt-
manns, írá a®/i 1891...............................................................

2. Ragnheiður Guðjohnsen, ekkja Einars Guðjohnsen
héraðslæknis, frá 7» 1891 ..............................................

3. Ásta Hallgrimsson, ekkja Tómasar Hallgrímssonar
læknaskólakennara, frá 7i 1894 .....................................

4. Ingibjörg Jensdóttir, ekkja Hjörts Jónssonar héraðs-
læknis f 4. læknishéraði, frá ]/s 1894 .............................

5. Þariður Johnsen, ekkja Jóns Johnsen sýslumanns f
Suðnr-Múlasýslu, frá Vn 1895 .....................................

6. Álfheiður Helga Briem, ekkja Páls Briems amtmanns,
frá »/» 1905................................................................................

7. Elín G. Blöndal, ekkja P. Blöndals héraðslæknis
8. Guðrún B. Gfsladóttir, ekkja Jóns Sigurðssonar bér-

aðslæknis ................................................................................
9. Lára Malvina Scheving, ekkja Guðmundar Scheving

héraðslæknis, frá */« 1909 ... .....................................
10. Elina Marine Bolette Sveinsson, ekkja Hallgrims

Sveinssonar biskups, frá ’/i 1910.....................................
11. Ingibjörg Sigurðardóttir, ekkja Jóns Jónssonar hér-

aðslæknis f Hróarstunguhéraði, frá */» 1910 ... ..
12. Þóra Gfsladóttir, ekkja Sigurðar Pálssonar héraðs-

læknis f Sauðárkrókshéraði, frá */ii 1910 ....................
13. Oliva Marfa Gnðmundsson, ekkja Guðlaugs Guð-

mundssonar, frá */’ 1913......................................................
14. Johanne Margrethe Havsteen, ekkja Júlíusar amt-

manns Havsteen, frá V6 1915.............................................
15. Sigrfður Hjaltadóttir, ekkja Jóns Jenssonar yfidómara,

frá >/: 1915................................................................................
16. Theódóra Thóroddsen, ekkja Skúla Thóroddsens sýslu-

manns, frá 7» 1916...............................................................
17. Elin Stephensen, ekkja Magnúsar landshöfðingja Step-

hensens, frá l/» 1917......................... ............................
18. Soffa Johnsen, ekkja fyrv. héraðslæknis Þorgrims

Johnsens, frá 7» 1917 .......................................................
19. Þórunn Stefánsdóttir, ekkja fyrv. kennara sfra Jónasar

Jónassonar, frá 7»o 1917....................................................

kr. kr.

750,00

187,50

350,00

305,00

430,80

625,00
187,50

189,37

187.50

875,00

150,00

212.50

560,83

750,00

500,00

535,17

1166,67

321,53

200,00

36439,64

8484,37 36439,64Flyt ...
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Flntt ...
20. Gaðoý Bjarnarson, ekkja fyrv. sýslumanns Björns

Bjarnarson, frá 1919......................................................
21. Vigdís G. Blöndal, ekkja Jóns Blöndals héraðslæknis

1 Borgarfjarðarhéraði.............................................................
22. Ingileif S. Aðils, ekkja Jóns Jónssonar Aðils prófes-

sors, fri */• 1920 ...............................................................
23. Sigriðnr Pálsson, ekkja Pálma Pálssonar yfirkennara
24. Finnboga Árnadóttir, ekkja Odds Jónssonar héraðs-

læknis i Reykhólahéraði.......................................................
25. Steinnnn Frimannsdóttir, ekkja Stefáns Stefánssonar

skólameistara á Akureyri......................................................
26. Anna Danielsson, ekkja hæstar.d. Halldórs Danielss....
27. Gnðrún Björnsdóttir, ekkja Þórðar Pálssonar læknis...
28. Ingibjörg Magnúsdóttir, ekkja Júliusar Halldórssonar

héraðslæknis, frá V* 1924 ..............................................
29. Margrét Lárnsdóttir, ekkja Guðm. Porsteinssonar

héraðslæknis, frá 1924 .............................................
30. Rannveig Tómasdóltir, ekkja Magnúsar Jóhannssonar

héraðslæknis, frá Vi 1924 .................... kr. 187,40
Samkvæmt konungsúrskurði *0/g 1924,
með hverju barni hennar til 16 ára aldurs,
80 kr. árlega:
1. Karl Jóhann, f. 7/» 1916.
2. Guðriður Erla, f. 8/i 1918.
3. Axel Valgarður, f. í#/» 1922 ............ kr. 240,00

31. Katrin Skúladóttir, ekkja Guðm. Magnússonar pró-
fessors, frá */i» 1924 ...............................................................

32. Anna Gunnlaugsson, ekkja Halldórs Gunnlaugssonar
héráðslæknis, frá */i 1925 ................... kr. 150,00
Samkvæmt konungsúrskurði 10/• 1925,
með syni hennar til 16 ára aldurs,
100 kr. árlega:
Gunnar Pór, f. “/• 1919............................. — 100,00

33. Kirstin P. Blöndal, ekkja Ásgeirs Blöndals héraðs- 
læknis, frá 1926 .....................................  kr. 187,50

Flyt ... 187,50
▲lpt 1930. ▲. (42. löggjafarþing).

kr. kr.

8484,37

350,00

187,50

340,00

36439,64

450,00

187,50

715,82
859,37
187.50

212.50

150,00

427,40

425,00

250,00

13226,96 36439,64
7
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.
41.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

kr. kr.

Flott ...
Samkvæmt konangsbréfi ’*/« 1927, með 
kjördóttnr hennar Esther, f. M/i» 1915, 
til 16 ára aldnrs .....................................

187,50 13226,96 36439,64

kr. 100,00

Þórann Sicmsen, ekkja Frans Siemsens sýslamanns,
frá */i 1926................................................................................
Þóra Magnússon, ekkja Jóns Magnússonar ráðherra,
frá »/» 1926................................................................................
Jenny Forberg, ekkja Oluf Forberg, landssimastjóra, 
frá »/* 1925.............................
Ragna Gunnarsdóttir, ekkja ólafs Gannarssonar, hér-
aðslæknis, frá llt 1927 ............................. kr. 150,00
Samkv. konnngsúrskarði ls/» 1927, með
hverju barni hennar til 16 ára aldars:
1. Nanna, f. M/i 1915   kr. 8,33
2. Sigrón, f. */. 1916..................................... — 100,00
3. Kristín, f. »•/. 1918.................................. — 100,00
4. Björn, f. »/u 1920..................................... — 100,00
5. Gnnnar, f. */i 1922 .................................. — 100,00
6. ólafnr, is/i 1924 ..................................... — 100,00

Sigriðnr Blöndal, ekkja Björns Blöndai, héraðslæknis,
frá Vi. 1927 .............................................................................
Kristin Þórarinsdóttir, ekkja Kr. Kristjánssonar, hér-
aðslæknis, frá Vu 1927 .......................................................
Aðalbjörg Signrðardóttir, ekkja Har. Nielssonar, próf. 
Sigriðar Jónsdóttir, ekkja Sigurðar Ólafssonar sýsln- 
manns............................................ . .....................................

C. Prestsekkjur:
Anna Kristjánsdóttir frá Þóroddsstað ...
Ástriðnr Petersen frá Svalbarði ............
Bergljót Blöndal frá Hvammi í Skagafirði
Camilla S. Briem frá Hruna....................
Elin Scheving frá Vogsósnm....................
Guðriðnr Pétnrsdóttir frá Höfða ............
Björg Einarsdóttir frá Undirfelli ... ...

287,50

391,90

1200,00

500,00

658,33

150,00

237,50
340,00

465,46

100,52
100,00
100,00
129,43
100,00
114,63
100,00

17457,65

Flyt ... 744,58 53897,29
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kr. kr.

Flutt ... 744,58 53897,29
8. Guðrún J. Jóhannesdóttir frá Bergstöðum.................... 107,54
9. Guðrún Jónsdóttir frá Kolfreyjustað ............................. 183,78

10. Guðrún Ólafsdóttir frá Otrardal ..................................... 100,00
11. Gnðrún Pélursdóttir frá Görðum..................................... 314,81
12. Guðrún Torfadóttir frá Hólmutn ..................................... 134,40
13. Halldóra Vigfúsdóttir frá Breiðabólsstað .................... 158,95
14. Ingunn Loftsdóttir frá Desjarmýri ............................. 101,55
15. Jóhanna S. Jónsdóttir frá Viðvfk ... .......................... 150,00
16. Kristín Sveinbjarnardóttir frá Holti ............................. 181.40
17. Lilja Ólafsdóttir'frá Breiðabólsstað.................................. 118,40
18. Margrét Þórðardöttir frá Gaulveijabæ............................. 139,86
19, Ragnheiður H. Magnúsdóttir frá Stað i Steingrimsfirði 131 36
20. Ragnheiður Pálsdóttir frá Tjörn á Vatnsnesi ............ 118,60
21. Ragnhildur Gísladóttir frá Eyvindarhólunt.................... 101,81
22. Sigriður Jónsdóltir frá Melstað ..................................... 188,06
23. Sigriður Metúsalerasdóttir frá Staðarbakka.................... 131,26
24. Vigdis Einarsdóltir frá Grunnavík... ........................... 104,16
25. Þórey Kolbeins frá Staðarbakka ............ .................... 115.53
26. Helga Ketilsdóttir frá Grindavik ..................................... 100,00
27. Sigrún Kjartansdóttir frá Mosfelli..................................... 147,50
28. Vilborg Jónsdóttir frá Prestsbakka.................................. 102.65
29. Sigriður Halldórsdóttir frá Holti i Önundarfirði . ... 184.36
30. Guðlaug Vigfúsdóttir frá Stafafelli..................................... 90,80
31. Ingibjörg’JMagnúsdóttir frá Laufási.................................. 142,10
32. Guðfinna Jensdóttir frá Miklabæ..................................... 116,96
33. Gnðrún Sigurðardóttir frá Fiatey..................................... 118.93
34. Guðbjörg Hermannsdóttir frá Þingvöllum ... .......... 118,30
35. Þórunn Bjarnadóttir frá Vigur........................................... 144 44
36. Anna Stefánsdóttir frá Stað i Súgandafirði.................... 100,00
37. Helga Skúladóttir frá Kálfafellsstað ............................. 72,94
38. Valgerður Karólina Guðmundsdóttir frá Grenivfk 164,63
39. Guðrún Hermannsdóttir frá Breiðabólsstað.................... 212,94 -
40. Arndis Pétursdóttir frá Vatnsfirði..................................... 162,10
41. Guðrfður Ólafsdóttir frá Húsavik..................................... 135,74
42. Þorbjörg Pálsdóttir frá Gilsbakka..................................... 100,00
43. Guðriður Helgadóttir frá Kvennabrekku ... ............ 168,00
44. Guðný Þorsteinsdóttir frá Nesi i Norðfirði.................... 126,44
45. Jakobína Sigurgeirsdóttir frá Borg.................................. 142 56

5977,44

Flyt ... 59874,73
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kr, kr.

Flutt
D. Lög nr. 49, 1923:

Einar Þorkelsson fyrv. skrifstofustjóri Alþingis...

59874,73

2500,00

1,

2,
3,

E. Lög nr. 51, 1921, 8. gr.:
Ásta Einarson, ekkja Magnúsar Einarson, dýra-
læknis.........................................................................................
Anna Þorgrimsdóttir, læknisekkja.....................................
Hrefna Einarsdóttir, læknisekkja ............ kr. 350,00
Sonnr hennar Sigurður, f. n/i 1920, til
16 ára aldurs .............................................. — 100,00

250,00
300,00

450,00
1000,00

Samtals 63374,73

8. Franararp

til fjáraukalaga fyrir árið 1928.

(Lagt fyrir Alþingi 1930).

1. gr,
Til viðbótar við gjöld þau, sem talin eru i fjárlögum 1928, eru veittar 

kr. 1822089,15 til útgjalda þeirra, sem tilfærð eru i 2.—11. gr. hér á eftir.

2. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 10. gr. er veitt:

I. Ráðuneytið o. fl.
kr.

Við 1. b. Til risnu ............................................ 4000,00
— 2. Til utanferða ráðherra ...................... 4290,51
— 4. Annar kostnaður .............................. 21485,08

Flyt ... 29775,59
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Flntt ...
kr.

29775,59
Við 5. Fyrir að gegna rikisféhirðisstörfnm. 1386,70
— 6. b. Til pappirs og prentanar................... 3808,90

c. Til kostnaðar við sendingar............ 1910,48
— 7. Til viðhalds 'og ambóta á stjórnar- 

ráðshúsinn og ráðherrabústaðnnm.. 8786,50
--------------- 45668,17

II. Hagstofan.
Við 2. Pappír, prentan og hefting hag-

skýrslna .............................................. 5833,89
— 4. Húsaleiga, hiti, Ijós m. m.................... 325,85
— 5. Aðstoðar- og skrifstofnkostnaðnr ... 3431,72
— 6. Til að gefa út manntalið 1703. ... 199,48

--------------- 9790,94

III. Utanrikismál o. fl.
— 1. d. Til skrifstofahihlds ............................. 1796,54
— 4. Kostnaðnr við sambandslaganefnd... 1163,78

--------------- 2960,32
--------------- 58419,43

3. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 11. gr. er veitt:

A. Dómgæzla og lögreglnstjórn:
Við 4. a. Laan ........................................................ 1133,88

— 5. a. Lann falltrúa og skrifara....................... 11437,00
— b. Lann tollvarða....................................... 2671,67
— d. Hiti og ljós............................................... 985,76
— e. Innheimtnkostnaðnr.............................. 9343,00
— 6. Skrífstofnkostnaðar sýslnmanna og

bæjarfógeta.......................... 4050,00
— 8. Landhelgisgæzia.................. 38786,55
— 10. Til hegningarhúsa ....................... 299,28
— 11. Annar sakamálakostnaðar og lög-

reglamála .............................................. 65087,22
---------------  133794,36

B. Sameiginlegnr kostnaðar við embættisrekstor:
— 1. a. Bnrðareyrir............................................ 8679,31
— b. Embættisskeyti..................................... 19978,82

Flyt ... 28658,13 133794,36 58419,43
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Flntt ...
kr.

28658,13
kr.

133794,36
kr.

58419,43
Við 2. Brunaábyrgðargjöld o. fl.... .......... 11548,55

— 3. Til embæltiseftirlitsferða.................... 4312,57
— 4. Til skattanefndakostnaðar.................. 8343,98
— 5. Eyðubiöð o. fl........................................ 24387,94

--------------- 77251,17
--------------- 211045,53

4. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 12. gr. er veitt:

Til læknaskipunar og heilbrigðismála:
— 8. Til geislalækningastofu ríkisins 1347,65
— 11. Til nuddlækningastofu Jóns Kristj- 

ánssonar ... ... ... ... ... ... 1000,00
Við 17. Geðveikrahælið á Kleppi.................... 14000,20

— 18. Heilsuhælið á Vífilsstöðum ........... 5321,10
— 20. a. Landsspitalinn..................................... 45000,00
— b. Viðbótarbygging á Kleppi ............ 40000,00
— f. Bólusetningarkostnaður .................... 1012,50
— g. Varnir gegn útbreiðslu næmra sjúk-

dóma ............................. :................... 2508,56
— i. Varnir gegn kynsjúkdómum........... 3472,80
— j. Heilbrigðiseftirlit alþýðuskóla............ 945,10

--------------- 114607,91

5. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 13. gr. er veilt:

Til samgöngumála.

A. Póstmál.
Við 2. Póstflutningur.............................................. 15048,34
— 3. a. Skrifstofukostnaður ............................. 2135,03

__________ 17183,37

B. Vegabætur.
— I. 3. Ferðakostnaður o. fl.............................. 5611,91
— 4. Aðstoðarmenn og mælingar ............ 9444,09
— 5. Skrifstofukostnaður ............................. 1335.59
— II. a. 1. Kjalarnesvegur ............................. 6969,98
— 4. Norðurárdalsvegur .................... 7745,11

Flyt ... 31106.68 17183,37 384072,87
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kr.
17183,37

kr.
384072,87

kr.
Flntt ... 31106,68

Við 6. Húnavatnssýslnvegur ... ............ 2925,86
— 7. Vallhólmsvegar ............ ............ 12953,01
— 8. Þelamerknrvegnr............ ... 5669,58
— 10. Vopnafjarðarvegar ........... 1739,54
— 13. Bisknpstangnabra nt ............ 6881,42
— b. Viðhald og nmbætnr ... ...........  99691,82
— III. Brúargerðir .................... 129784,35
— IV. Slitlag akvega.................... ............ 20000,00
— V. Fjallvegir .................... .......... 5978,39
— VI. 1. Til áhalda .................... ............ 3077,10
— VII. 1. Til akfærra sýslnvega... ............ 9294,60
— 2. Til sýslnvegasjóða ...........  38427,43
— XI. Gistingarstyrkur ........... ............ 175,68

367705,46

C. Samgöngnr á sjó.
— 1. a. Til strandferða ............................. ... 9254,28
— 2. Til bátaferða ............................. ... 6800,00

16054,28

D. Hraðskeyta- og talsimasamband
— I. Til viðanka símakerfa o. fl............. 3261,30
— II. Til nýrra simalagninga.................... 20983,71
— III 2. Kostnaðnr af aðalskrifstofu............ 596,34
— 3. Ritsimastöðin i Reykjavik 12945,53
— 4. Þráðlansa stöðin í Reykjavik 3601,89
— 5. Bæjarsiminn I Reykjavfk ........... 11363,70
— 6. Áhaldahúsið ..................................... 230,92
— 7. Ritsimastöðin á Aknreyri ........... 2063,51
— 8. Ritsfmastöðin á Seyðisfirði.................... 2752,58
— 9. — - ísafirði............................ 2893,94
— 10. — - Borðeyri .................... 2046,03
— 11. — - Hafnarfirði ............ 1610,09
— 13. — - Siglnfirði .................... 3881,49
— 15. Til annara simastöðva og eftirlitsstöðva 5200,12
- IV. Eyðnblöð o. fl............................................. 5174,31
— V. Viðbót og viðhald stöðvanna ............ 18595,93,
— VII. Viðhald landssimanna............................. 35395,60

Slysatrygging.............................................. 871,20
—-----------  133468,19

Flyt 534411,30 384072,87
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kr.
Flutt ... 534411,30

kr.
384072,87

E. Vitamál
Við I. 3. Til skrifstofohalds.................... ... 1471,11

— 4. Ferðakostnaður m. m................ 763,60
— II. Laun vitavarða... 667,83
— III. Rekstrarkostnaður vitanna ... ... 6519,30
— V. a. Til vitabygginga .................... ... 15820,90
— b. Til leiðarljósa ............................ ... 5850,63

31093,37
565504,67

6. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 14. gr. er veitt:

Til kirkju- og kennslumála.

Við b.
A. Andlega stéttin.

7. Til húsabóta á prestssetrum .............................

Við I.
B. Kennslumál.

í. Ljós, hiti, ræsting .................... 1500,00
— j. 3. Ýms gjöld ..................................... 3100,00
— II. b. Nám á sængurkvennastofnun ... 1193,75
— III. b. 2. Eldiviður og ijós.......................... 1335,53
— 3. Til s\ólahússins . .................... 1197,76
— 4. Stundakennsla o. fl....................... 1302,00
— 10. Ýmisleg gjöld ............................. 487,28
— 11. Verðlaunabækur............................. 37,95
— IV. b. 1. Auka- og stundakennsla............ 2585,00
— 2. Framhaldsnám............................. 4200,00
— 3. Bækur og kennsluáhöld............ 345,92
— 4. Eldiviður og ljós.......................... 880,58
— 6. a. og b. Dyravarzla.................... 350,00
— 8. Til skólahússins............................. 591,98
— 9. Ýmisleg gjöld ............................. 2563,99
— V. b. 7. Ýmisleg gjöld ............................. 420,29
— VI. b. 4. Ýmisleg gjöld ............................. 265,60
— VII. b. 1. Stundakennsla ............................. 360,00
— 2. Húsnæði ..................................... 750,00
— VIII. 2c. 1. Verklegt nám ................. ........... 1529,90
— 3. Eldiviður og Ijós.......................... 815,58

Fiyt ... 25813,11 1805,11 949577,54
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kr. kr. kr.
Flntt ... 25813,11 1805,11 949577,54

Við 4. Ýmisleg gjöld ............................. 81094,67
— XI. i. Lann .............................................. 400,00
— XIII. 4. Farkennsla og eftirlit með heima-

fræðsla.............................................. 782,50
— 5. Til prófdómara við barnapróf . 9392,56
— XIV. 1. b. Aðstoðarkennsla............................. 700,00
— c. 1. Til búnaðarn&ms.......................... 50,00
— 4. Ýmisleg gjöld ............................. 1190,45
— 3. Til nýrra héraðsskóla ........... 5000,00
— XV. 1. Til húsmæðraskóla & Staðarfelli 3300,00
— XVI. Til kennsln heyrnar- og mál-

leysingja ..................................... 11391,19
--------------- 139114,48

--------------- 140919,59
7. gr.

Tii viðbótar viö gjöldin í 15. gr. er veitt:

Til visinda, bókmennta og lista.
Við 1. c. Til aðstoðar ..................................... 200,00
— 2. c. Yms gjöld ............................................. 501,80
— 3. b. Til aðstoðar ..................................... 230,00
— d. Til áhalda og aðgerða .................... 500,00
— 5. b. Viðhald og áhöld ............................. 300,00
— 6. Til kanpstaðarbókasafna.................... 80,00
— 32. Til landskj&lftarannsókna ............ 23,75
— 42. Ferðastyrknr til útlanda..................... 7734,00

.................... .............. 9569,55

8. gr.
Til viðbótar við gjöldin f 16. gr. er veitt:

Til verklegra fyrirtækja.
Við 5. Gjöld eftir II. kafla jarðræktarlaganna 112069,43
— 11. Fj&rkl&ðalækningar ............................. 475,95
— 14. c. Til veðnrathngana ntan Reykjavfknr 1652,74
— d. Til veðnrskeyta o. fl................................ 300,00
— f. Ferðakostnaðnr yfirmatsmanna............ 5028,20
— 18. Til eftirlits með skipnm og b&tnm og

öryggi þeirra...................... ... ... ... 5504,75
— 23. Til markaðsleitar erlendis .................... 2735,00

127766,07

Alþt, 1930. A. (42. lðggjafarþing).
Flyt....................... 1227832,75



kr.
Flutt.......................... 1227832,75

9. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 17. gr. er veitt:

Til almennrar styrktarstarfsemi.
Við 1. Styrkur til berklasjúklinga..................... 411651,94

— 3. Styrkur til sjúkrasamiaga....................... 2004,45
— 7. Til slysatryggingar ............................. 3070,24

Við 8. Til aðhj&lpa nanðstöddum fslending-
um erlendis.............................................. 682,21

.................... .............. 417408,84

10. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 19. er veitt: 

óviss útgjöld............................................................................................... 143501,46

11. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 25. gr. er veitt:

Væntanleg fjáraukalóg ..................................... 1800,00
Þingsályktanir........................................................ 31546,10

.................... .............. 33346,10
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Samtals ... 1822089,15

Astsðor

fyrír frnmvarpi þessu eru i landsreikningnum 1928, athugasemdnm yfirskoðun- 
armanna við þann reikning og svörum ráðherra gegn þeim athugasemdum.
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3. Frnmvarp

til laga nm samþykkt á landsreikningnum 1928.

(Lagt fyrir Alþingi 1930).

Áætlnn Reikningnr

kr. kr.
I. Tekjur:

1. Fasteignaskattur ....................................................... 240000.00 259744.32
2. Tekju- og eignarskattur.............................................. 950000.00 1107172.44
3. Lestagjöld af skipnm .................... .................... 40000.00 44215.70
4. Aukatekjur........................................................................ 350000.00 574230.92
5. Erfðafjárskattur ....................................................... 40000.00 38022.76
6. Vitagjöld ........................................................................ 300000.00 449340.18
7. Leyflsbréfagjöld ....................................................... 10000.00 1533635
8. Stimpilgjöld ............................................................... 300000.00 419454.61
9. Skólagjöld........................................................................ 15000.00 29281.62

10. Bifreiðaskattnr ... ....................................................... 30000.00 58117.09
11. Útflntningsgjöld ............ ..................................... 850000.00 1338387.68
12. Áfengistollnr ............................................................... 650000 00 441312.74
13. Tóbakstollnr ............................................................... 800000.00 1083429.24
14. Kaffl- og syknrtollnr .............................................. 1000000.00 1218585.34
15. Annað aðflutningsgjald.................................... 150000 00 255373 00
16. Vörntollnr........................................................................ 1000000.00 1650769.26
17. Verðtollnr........................................................................ 850000.00 1667140.22
18. Gjald af brjóstsykur- og konfektgerð ... ............ 20000.00 106207.47
19. Pósttekjnr....................................................................... 475000.00 561093.16
20. Simatekjur....................................................................... 1500000.00 1656259.21
21. Víneinkasalan ............................................................... 450000.00 529553.11
22. Tekjnr af fasteignnm ríkissjóðs o. fl....................... 34600 00 50662.90
23. Tekjnr af bönknm og vaxtatekjur .................... 315000.00 166006.13
24. Óvissar tekjur, ýmislegar greiðslnr og endnrgjöld 82000.00 517763.14
25. Tekjnr samkv. sérstöknm lögnm............................. > 56211.61
26. Eytt af innstæðn ...................................................... > 116053.25

Samtals ... 10451600.00 14409723.45
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Fjárveiting Reikningnr

kr. kr.
II. Gjóld:

1. Greiðslnr af lánnm rikissjóðs og framlag til
Landsbankans ............................................................... 1385676.00 1536632.13

2. Borðfé Hans Hátignar konnngsins .................... 60000.00 60000.00
3. Kostnaðnr við Alþingi og yfirskoðnn landsreikn-

inganna ........................................................................ 219350.00 226787.57
4. Til rikisstjórnarinnar:

A. Ráðnneytið, rikisféhirðir o. fl. .................... 185760.00 237934.83
B. Hagstofan ............................................................... 47500.00 57106.17
C. Utanrikismál o. fl .............................................. 80500.00 83460.31

5. A. Dómgæzla og lögreglnstjórn ............................. 696026.00 825388 95
B. Sameiginlegnr kostnaður við embættisrekstur 144000.00 221251.17

6. Læknaskipnn og heilbrigðismál ............ ............ 876905.00 960996.65
7. Til samgöngnmála:

A. Póstmál ............................................................... 471960.00 477506.88
B. Vegabætnr ..................................... .................... 834450.00 1191133.96
C. Samgöngnr á sjó .............................................. 340000.00 356054.28
D. Hraðskeyta- og talsimasamband .................... 1350900.00 1489469.67
E. Vitamál ............................................................... 228620.00 246649.39

8. Til kirkjn- og kennslnmála:
A. Andlega stéttin ...................................................... 324181.00 297090.80
B. Kennslnmál............................................................... 1079895.00 1205505.07

9. Til visinda, bókmennta og lista............................. 198030.00 204826.88
10. Til verklegra fyrirtækja..................................... 965055.00 1036323.74
11. Til almennrar styrktarstarfsemi............................. 665800.00 1086816.92
12. Eftirlann og styrktarfé .............................................. 189269.97 181812.55
13. Óviss ntgjöld ............................................................... 100000.00 243501.46
14. Lðgboðnar fyrirframgreiðslnr ............................. 10000.00 43533.42
15. Eimskipafélag tslands o. fl......................................... » 98500.00
16. Greiðslnr samkv. lögnm, fjárankalögnm og þings-

ályktnnnm....................................................................... » 955827.33
17. Lækknn lansra sknlda .............................................. » 14831.22
18. Ankinn sjóðnr............................................................... » 1070777.90
19. Sjóðmismnnnr............................................................... » 4.20

Samtals ... 10453877.97 14409723.45
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Athugasemd við lagafrumvarp þetta:

Frumvarp þetta er i sama formi og reikningslög þau, er áður hafa verið 
samþykkt. Landsreikningurinn fyrir árið 1928 verður lagður samhliða þessu frv. 
fyrir Alþingi, en hann telur allar tekjur og gjöld í sömu röð og fjárlögin, og 
visast þvi til hans um nánari sundurliðun tekna og gjalda.

4. Frumvarp

til laga um breyting á siglingalögum, nr. 56, 30. nóvember 1914.

(Lagt fyrir Alþingi 1930).

1. gr-
32. gr. laganna orðist þannig:
Hafa skal skipstjórí 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. grein laganna orðist þannig:
Skyldir eru farþegar að fara að öllu eftir fyrirmælum þeim, sem gerð 

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 eintak af lögum þeim, reglugerð- 

um og fyrirskipunum, sem getur i 32. gr., sætir hann allt að 100 króna sektum.

5. gr.
255. gr. laganna orðist þannig:
Vanræki skipstjórí, stýrimaður eða vélstjórí það, sem þeim er boðið 

i 41.—44. gr. og 48. gr. laga þessara, sbr. 45.-48. gr. sjómannalaganna, um 
skráning i leiðarbók, dagbók eða vélarbók, geymslu þeirra og sýningu, varðar 
það 10—500 króna sektum.

Hafi skipstjóri, stýrimaður eða vélstjórí með vilja rítað rangt leiðar- 
bók, dagbók eða vélarbók, eða ónýtt hana með öllu af ásettu ráði, dregið 
hana undan eða gert ólæsilega, og varðar það fangelsi við vatn og brauð eða



betrunarhúsvinnu allt að tveimur árum, nema þyngri refsing liggi við sam- 
kvæmt öðrnm lögum.
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6. gr.
264. gr. laganna orðist þannig:
Hafl skipstjóri orðið seknr um brot gegn siðari málsgr. 255. gr., eða 

gegn niðurlagsákvæði 259. gr., eða 1. málsgr. 260. gr. eða gegn 261. gr. og má 
þá ákveða i refsidóminum, að dómfelldi ennfremur skuli sviftur rétti til skip- 
stjórnar, um ákveðinn tíma eða æfllangt. Skal þá jafnframt taka fram i dómin- 
um, hvort dómfelldi megi gegna stýrimannsstöðu meðan hann er sviftur rétti 
til skipstjórnar.

Dómstóll sá, er dæmir slikan dóm, skal, svo fljótt sem unnt er, senda 
atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu eftirrit af dóminum, svo og skipstjóra- 
skirteini dómfellda. Ef dómurinn heimilar dómfellda að gegna stýrimanns- 
stöðu, lætur ráðuneytið honum i té stýrimannsskírteini þar að lútandi.

Þegar tvö ár að minnsta kosti eru liðin frá dómsuppsögn, og sérstakar 
ástæður mæla með þvi, getur konungur, eftir tillögum atvinnu- og sam- 
göngumálaráðuneytisins, veitt dómfellda aftur rétt til skipstjórnar, enda þótt 
sá tími, sem til er greindur i dóminum, eigi sé liðinn.

7. gr.
279. gr. laganna orðist þannig:
Yfirsjónir þær, sem ræðir um i 258. gr. og i upphafsákvæði 259. gr., 

skulu eigi sæta opinberri málssókn nema sá kreQist 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 umsagnar, 
áður en málshöfðun er ákveðin. Sé um algerðan skiptapa að ræða, hafi skip 
steytt grunni og orðið að leita bjálpar annara, eða hafi annað sjóslys orðið, 
er manntjón hlauzt af eða annað verulegt tjón, má feigi fella niður málssókn 
fyr en leitað hefir verið umsagnar atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins.

8. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1931.

Athugasemdir við lagafrumvarpþetta:

Frumvarp þetta var lagt fyrir Alþingi 1929. Nú er frumvarpið lagt fyrir 
þingið á ný óbreytt, og visast til athugasemda þeirra, er fylgdu frumvarpinu 
á þinginu 1929, eins og þær eru prentaðar hér á eftir:

Frumvarp þetta er komið frá nefnd þeirri, er skipuð var til að endur- 
skoða siglingalögin, og fylgdi þvi svofelld
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Greinargerð.

1 frumvarpi 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 hér sú ein, að sjómannalögunum er bætt við i tölu 

þeirra laga, er skipstjóri á að bafa á skipi.

Um 2. gr.
52., 108. og 50. gr. sigll. eru felldar úr gildi með sjómannalögunum. 

Þvf er rétt að fella tilvisunina til þeirra niður hér, en ekki breytir það efni gr.

Um 3. gr.
52. gr. sigll. tekur einnig til farþega. Hún er felld niður með sjó- 

mannalögunum. Sama er að segja um 86. gr., sem vfsað er til i 176. gr. sigll. 
Er gr. bér breytt i samræmi við þetta.

Um 4. gr.
Sjá atbs. við 1. gr.

Um 5. gr.
84. og 85. gr. sigll., sem vitnað er til i 1. mgr. 255. gr. sigll., eru felldar 

niður með sjómannalögunum og 45.-48. gr. þeirra komnar f staðinn. Hér er 
tilvitnuninni breytt skv. þessu.

1 2. mgr. 255. gr. sigll. er vélarbók eigi nefnd. Hér er benni bætt við, 
enda eiga að gilda um hana sömu reglur að þessu leyti sem um leiðarbók 
og dagbók.

Um 6. gr.
Breytingin er gerð til samræmis við 74. gr. sjómannalaganna.

Um 7. gr.
Breytingin er gerð til samræmis við 88. gr. sjómannalaganna.

5. Frnmvarp

til laga um sveitabanka.

(Lagt fyrir Alþingi 1930).

1. gr.
Sparisjóðsdeild Búnaðarbanka íslands veitir rekstrarlán til bænda 

og annara, er landbúnaðarframleiðslu stunda, eftir reglúm þeim, sem lög 
þessi ákveða.
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2. gr.
Sparisjóðsdeild Búnaðarbankans veitir lán til sparisjóða, samvinnu- 

kaupfélaga, banka eða bankaútibúa, með þvi skilyrði, að féð sé eingöngu 
notað til þess að lána það út aftnr til sveitabanka, sem stofnaðir knnna að 
verða samkvæmt lögum þessum.

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

3. gr.
Samvinnukaupfélög, er gerast milliliðir um rekstrarlán skv. 2. gr., 

skulu halda þeirri starfsemi algerlega aðgreindri frá kaupfélagsstarfrækslu 
sinni, með sérstakri bókfærslu og aðskildum fjárhag.

4. gr.
Sveitabankar eru rekstrarlánafélög með skyldum og réttindum sam- 

vinnufélaga. Þau skulu stofnuð og starfrækt samkvæmt lögum um samvinnu- 
félög, með þeim afbrigðum, er hér segir:

a. Félagsmenn skulu allir stunda einhverja tegund landbúnaðarframleiðslu 
og allir vera búsettir i sama byggðarlagi. Þeir mega ekki færri vera en 
10 og ekki fleiri en 30. Þó mega félagar vera fleiri, ef þeir eru allir innan 
sama hrepps.

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

Annar endurskoðandi félagsins skal kosinn af félaginu á venju- 
legan hátt, en hinn skipaður af stjórn peningastofnunar þeirrar, er félagið 
skiftir við um rekstrarlán samkvæmt lögum þessum.

c. Félagsmenn ábyrgjast einn fyrir alla og allir fyrir einn allar skuldbind- 
ingar félagsins.

d. Árgjald i varasjóð félagsins og aðra óskiptilega tryggingarsjóði, skal ákveða 
i samþykktum, eigi minna samtals en svarar V’0/* ársvöxtum af öllum 
útlánum félagsins. Allur tekjuafgangur félagsins rennur í varasjóð.

e. Sveitabanki tekur við innlögum með sparisjóðskjörum, frá utanfélags- 
mönnum sem félagsmönnum, til útlána handa félagsmönnum eða ávöxt- 
unar i tryggum peningastofnunum.

f. Félagsmaður getur jafnan sagt sig úr félagi með 6 mánaða fyrirvara til 
næstu áramóta, en um ábyrgð hans á skuldbindingum félagsins fer eftir 
lögum um samvinnufélög.

g. Undirskrift formanns og minnst helmings meðstjórnenda hans skuldbind- 
ur félagið.

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

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

Utanfélagsmönnum má ekki lána.
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6. gr.
Hver félagsmaður setur félaginu veð eða aðra tryggingu, er félags- 

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

7. gr.
Útlán sveitabanka skulu eigi veitt til lengri tima en 6 mánaða í einu 

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

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

Lánin skulu veitt gegn víxlum, skuldabréfum eða i reikningsláns- 
viðskiptum.

8. gr.
Heimili og varnarþing sveitabanka má vera í kauptúni, þar sem fé- 

lagsmenn hafa aðalviðskipti sín, þótt það sé utan félagssvæðis.
Þar getur og sveitabanki haft skrifstofu undir stjórn umboðsmanns, 

er annast reikningsbald, fjárgeymslu og útborganir bankans og tekur við inn- 
lögum og greiðslum til hans. En lán má umboðsmaður sveitabanka ekki 
veita, né takast á bendur ábyrgð fyrir bankans hönd, nema eftir sérstökum 
fyrirmælum eða umboði bankastjórnar í hvert sinn.

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

i þess stað keypt víxla einstakra félagsmanna með framsalsábyrgð félagsins. 
Slika víxla getur stofnunin endurselt með framsalsábyrgð sinni til sparisjóðs- 
deildar Búnaðarbanka íslands, enda séu vixlarnir vistaðir þar eða á þá rituð 
yfirlýsing um, að útgefandi og ábekingar fráfalli afsögn vegna greiðslufalls.

Nú verður vixill, sem sveitabanki hefir ábyrgzt fyrir félagsmann sinn, 
eigi sýndur á greiðslustað til borgunar á gjalddaga, og glatast þá eigi vixil- 
rélturinn, ef útgefandi og ábekingar hafa, með orðunum »án afsagnare eða 
annari slikri áritun á víxilinn, fráfallið afsögn vegna greiðslufalls.

Víxlar þeir, er sveitabanki ábyrgist fyrir félagsmann sinn, skulu jafnan 
meðtaldir innan takmarka láns hans samkv. 5. gr., og varasjóðsgjald greiðist 
af þeim eins og öðrum útlánum rekstrarlánafélaga samkv. 4. gr. d., enda 
skulu allir slikir vixlar tilfærðir i bókum sveitabanka.

10. gr.
Auk viðskipta sveitabanka við Búnaðarbanka íslands, með eða án 

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

Alþt 1930. A. (42. löggjafarþing). 9



66 Þingskjal 5

11. gr.
Um sparisjóðsstarfsemi sveitabanka gilda bin almennu löggjafarákvæði 

um sparisjóði, nema öðruvisi sé ákveðið i lögum þessum.

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

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

Samtimis skal og senda nafnaskrá félagsmanna til peningastofnunar 
þeirrar, er félagið skiptir við, og til Búnaðarbanka Islands.

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

un þeirri, er félagið skiptir við, og Búnaðarbankanum, afrit af endurskoð- 
uðum reikningum félagsins fyrir umliðið ár, með athugasemdum endur- 
skoðenda, svörum reikningshaldara og úrskurði aðalfundar. ■ Ennfremur til- 
kynning um breytingar á samþykktum félagsins og nafnaskrá vfir stjórnendur 
þess og starfsmenn.

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

sveitabanka rétt að veðsetja honum einu nafni tiltekna flokka búpenings 
sins, framleiðslutækja og jarðarafurða, er hann á á hverjum tíma eða eignast 
kann, til tryggingar skuldbindingum sinum við bankann.

Lausafjárveð sveitabanka þarf eigi að vikja fyrir forgangskröfum i 
þrotabúi skuldunauts.

Fjármálaráðherra er heimilt að lækka lögákveðin þinglestrar- og 
stimpilgjöld fyrir slik veðskjöl.

Sveitabankar hafa lögtaksrétt fyrir öllum kröfum á hendur félags- 
mönnum sinum.

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

gefið út leiðbeinandi fyrirmynd að samþykktum slikra félaga.

Athugasemdir við lagafru m varp þetta.

Frumvarp þetta var lagt fyrir Alþingi 1929. Nú er frumvarpið lagt 
fyrir þingið óbreytt á ný og visast til athugasemda þeirra, er fylgdu frum- 
varpinu á þinginu 1929.



67

6. Frumvarp

til sjómannalaga.

(Lagt fyrir Alþingi 1930).

I. KAFLI.

Um ráðningarsamning skipstjóra.

1. gr.
Útgerðarmanni ber að sjá um, að gerður sé skriflegur samningur við 

skipstjóra um ráðningarkjör hans.

2. gr.
Sé eigi annað ákveðið i samningnum um lengd ráðningartímans, 

getur hvor aðili um sig sagt samningnum upp, méð þriggja mánaða fyrirvara, 
og sé ráðningu þá slitið i íslenzkri höfn, er skipið kemur i til fermingar eða 
affermingar. Þó er skipstjóra rétt, eftir 18 mánaða starfstíma á skipinu, að 
segja ráðningarsamningi sinum upp, með 3 mánaða fyrirvara, til ráðningar- 
slita í fermingar- eða affermingarhöfn erlendis.

3. gr.
Útgerðarpiaður getur vikið skipstjóra úr stöðu hans hvenær sem er.
Sé honum vikið úr stöðu, áður en ráðningartimi hans er úti, og án þess, 

að heimild sé til þess samkv. 4. og 5. gr., þá á hann rétt á bótum fyrir tjón 
það, er frávikningin bakar honum.

Sé annað eigi sannað um upphæð tjónsins, á hann rétt á þriggja mán- 
aða kaupi, og auk þess ferðakostnað og fæðispeningum til hafnar þeirrar, er 
ráðningu skyldi slitið í, samkv. samningnum, eða til íslenzkrar hafnar, hafi 
honum verið vikið úr stöðu erlendis, og komi ákvæði 2. gr., um ráðningarslit 
i islenzkri höfn, til greina.

4. gr.
Sé skipstjóra vikið úr stöðu sinni sakir veikinda eða meiðsla, er gera 

hann óhæfan til skipstjórnar, á hann rétt á þriggja mánaða kaupi frá 
ráðningarslitum.

Eigi hann sjálfur sök á veikindunum eða meiðslunum, eða hafi hann 
leynt þeim, er hann réðist á skipið, á hann eigi rétt á kaupi lengur en hann 
gegnir starfi sínu.

5. gr.
Sé skipstjóra vikið úr stöðu sinni vegna ódugnaðar, óráðvendni eða 

vegna stórkostlegra yfirsjóna eða hirðuleysis við starf hans, á hann ekki rétt 
á kaupi lengur en hann gegnir starfi sínu.
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6. gr.
Farist skip, eða verði það fyrir sjótjóni og sé dæmt óbætandi, er ráðn- 

ingu skipstjóra þar með slitið, sé eigi annað ákveðið í samningi. Skipstjóri 
er þó skyldur til að dvelja á staðnum, þar til skipverjum, skipi og farmi 
hefir verið ráðstafað, og á hann rétt á kaupi þann tima og dvalarkostnaði.

Um rétt skipstjóra til ferðakostnaðar heim til sín, kaups og fæðispen- 
inga á heimleið og bóta fvrir muni, er farizt hafa, fer eftir þvi, sem ákveðið 
er um skipverja í 41. gr.

7. gr.
Um kaupgreiðslu, er skipstjóri deyr, um uníönnun hans og heimsend- 

ingu, er sjúkdóm ber að höndum, um greftrun hans og meðferð eftirlátinna 
muna hans, fer eftir því, sem ákveðið er um skipverja í 24. og 28.—30. gr.

8. gr.
Sé skipstjóra heitið hluta af farmgjaldi skips eða af öðrum tekjum af 

ferðinni eða af ágóða útgerðarmanns af útgerðinni, og ráðningu er slitið, 
áður en ferðinni er lokið eða reikningsárið er liðið, og á hann þá rétt á að fá 
svo mikinn hluta þessarar þóknunar, sem svarar til starfstíma hans, að til- 
tölu við ferðina alla eða reikningsárið allt.

Eigi skipstjóri samkv. 3., 4. eða 6. grein, rétt á kaupi fyrir lengri tima 
en hann gegnir starfi sínu, eða sé 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.

II. KAFLI.

Um skiprúmssamning skipverja.

1. Um samningsgerðina.

9. gr.
Skipstjóri ræður fyrir hönd útgerðarmanns, stýrimann, vélstjóra og 

aðra skipverja.
Skipstjóri skál, ef því verður viðkomið, ráðgast við yfirvélstjóra, um 

ráðningu þeirra skipverja, er starfa við vélgæzluna.
Skipstjóri má eigi ráða neinn mann á skip, er hann veit, að ráðinn er 

annars staðar.
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 vélgæzlu, þeir sem vngri eru en 16 ára.
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11. gr.
Sérhver skipverji, seni ráðinn er á skip, stærra en 12 smál. brúttó, skal 

hafa sjóferðabók eða sjóferðavottorð. Skipstjóri gevmir sjóferðabækur eða 
sjóferðavottorð skipverja, meðan skipverji er í skiprúminu.

Sérhver samningur um ráðningu í skiprúm á skipi, sem stærra er en 
12 smálestir brúttó, skal gerður skriflega. Skal hann skráður á skipshafnar- 
skrá og báðir aðilar undirrita hann í skipshafnarskránni. í samningnum skal 
meðal annars greina,

1. fullt 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, sé um það samið,
4. umsamið kaup, og sé það ákveðið í einu fyrir ferðina. þá hve lengi búizt 

er við að sú ferð standi yfir,
5. umsamið kaup fyrir aukavinnu eða eftirvinnu,
6. önnur hlunnindi, er skipverji kann að vera ráðinn fyrir.

Þegar skipverji er ráðinn á skip, skal skipstjóri afhenda honum við- 
skiftabók, skipverja að kostnaðarlausu. í viðskiftabók skal skiprúmssamn- 
íngurinn skráður, svo og það, hvenær skipverji kemur i skiprúm eða fer úr 
þvi, uppsögn á samningi, og hvenær hún fer fram, greiðslur allar á kaupi, 
aflahlut eða annari þóknun. Sé vísað til kaupgjaldsskrár i skiprúmssamningi, 
skal skipstjóri sjá um að eftirrit af skránni sé á skipinu, til afnota fyrir 
skipverja.

1 viðskiftabók skulu vera prentuð ákvæði laga og reglugerða, er mestu 
varða fyrir sjómannastéttina.

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið setur nánari reglur um gerð 
viðskiftabóka, svo og sjóferðabóka og sjóferðavottorða.

2. Um ráðningartímann.

12. gr.
Sé skipverji ráðinn um ákveðinn tima, eða með tilteknum uppsagnar- 

fresti, en eigi ákveðið hvar hann fari af skipi, og endi ráðningartiminn með- 
an skip er i ferð, þá skal samningurinn gilda þar til skipið kemur til hafnar, 
þar sem ferma skal það eða afferma.

13. gr.
Sé eigi annað ákveðið, um lengd ráðningartímans, getur hvor aðili um 

sig sagt samningnum Aipp, þannig, að skipverji fari úr skiprúmi i höfn, er 
ferma skal eða afferma skipið í. Sé skipverji islenzkur, og ráðinn á skipið í 
íslenzkri höfn, geta aðilar þó aðeins sagt samningi upp, þannig að skipverji 
fari úr skiprúmi i íslenzkri fermingar- eða affermingarhöfn.
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Uppsagnarfrestur á skiprúmssamningi stýrimanna og vélstjóra skal 
vera einn mánuður, en 7 dagar á öðrum skiprúmssamningum.

14. gr.
Sé skipverji ráðinn um ákveðinn tima eða til ákveðinnar ferðar, og 

verði hann kyr á skipinu, eftir að ráðningartiminn 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 i lVá ár frá þvi ráðningarsamn- 

ingur siðast var gerður við hann, getur, enda þótt öðru visi sé umsamið, og 
þrátt fyrir ákvæði 13. gr. um brottför úr skiprúmi i íslenzkri höfn, farið úr 
skiprúmi í fermingar- eða affermingarhöfn skipsins, hafi hann áður sagt skip- 
rúmssamningnum upp, með þeim fyrirvara, sem greinir i 2. málsgr. 13. gr.

16. gr-
Skipverja, sem rétt hefir til að fara úr skiprújni, samkv. samningi 

eða samkvæmt ákvæðum þessa kafla, skal þó skylt, að vinna nauðsynleg 
störf á skipinu, sé þess krafizt, þó eigi lengur en i 2 daga, eða ef skipið er 
seglskip, í 4 daga, frá því 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 og 
dvalarkostnaði þann tima.

17. gr.
Ef lög eða yfirvöld í erlendri höfn, þar sem skipverji skyldi fara úr 

skiprúmi, banna honum landsvist eða heimta þær tryggingar fyrir landsvist- 
arleyfi 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 i.

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 þjón- 
ustu hans á skipinu lýkur, eða sé hann skráður úr skiprúmi, þá til afskrán- 
ingardags og að honum meðtöldum, enda hafi hann eigi áður misst rétt til 
kaups vegna sjúkleika eða af öðrum ástæðum.

Skipverji á ekki rétt á kaupi um þann tíma, er hann hliðrar sér ólög- 
lega hjá að inna störf sín af hendi.
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Þurfi að reikna kaup fyrir mánuð eða brot úr mánuði telst mánuður- 
inn 30 dagar.

19. gr.
Greiðslu á kaupi getur skipverji einungis krafizt, þegar skipið er í 

böfn, og að eins einu sinni á viku.
Kaupið greiðist í peningum, hafi skipverji ekki óskað að fá það greitt 

með ávísun á útgerðina. Greiðslu má krefjast í mvnt þeirri, sem gjaldgeng 
er á greiðslustaðnum, með því gengi, er bankar þar þá greiða fvrir mvnt þá, 
sem kaupið er tatið i i samningnum.

Ef íslenzkur skipverji, sem staddur er erlendis, óskar að senda kaup 
sitt heim til íslands, eru islenzkir ræðismenn skyldir til að veita honum að- 
stoð til þess ókeypis. Ríkissjóður ábyrgist peningasendingar þessar. Atvinnu- og 
samgöngumálaráðuneytið setur nánari reglur um peningasendingar skipverja.

20. gr.
Skipverji getur krafizt þess, að tveir þriðju hlutar af kaupi hans séu 

greiddir nafngreindum manni hér á landi eftir ávisun, eða lagðir inn í banka 
eða sparisjóð hér á landi.

Ávísanagreiðslur má eigi stöðva né lækka án samþykkis skipverjans 
fyr en ráðningu hans er slitið, nema svo sé, að sá hluti kaupsins, er eigi var 
ávisað, hrökkvi eigi fyrir greiðslum á sektum, er skipstjóri hefir lagt á hann 
samkv. lögum þessum, skaðabótakröfum, er útgerðin á á hendur honum, og 
risa af starfi hans á skipinu, og kröfum yfirvalda á hendur honum, sem út- 
gerðarmanni að lögum er skylt að tryggja, með þvi 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.
Sé samið um ákveðna upphæð i kaup fyrir ferðina, skal farið eftir á- 

ætlun þeirri um lengd ferðarinnar, sem gerð er í viðskiftabókinni, ef reikna 
þarf kaup eftir tímalengd.

Standi ferðin lengur vfir en áætlað var, er skipverji réðist á skipið, á 
hann rétt á tiltölulegri viðbót við kaupið, sé eigi öðru vísi umsamið. Standi 
ferðin skemur yfir, á hann allt að einu rétt á hinu umsamda kaupi að fullu

23. gr.
Fækki skipverjum meðan ferð stendur yfir, skal kaup það, er við 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.
Deyi skipverji telst kaup hans til dánardags, og að þeim degi með- 

töldum, enda hafi hann eigi áður misst rétt til kaups, vegna sjúkleika eða 
af öðrum ástæðum.

Sé skipverji íslenzkur, og hafi hann verið í þjónustu útgerðarmanns- 
ins i siðustu sex mánuði áður en hann dó, skal útgerðarmaður greiða ekkju 
hans eða ólögráða börnum viðbótarkaup um einn mánuð.

Hverfi skip, og verði eigi upplýst, hvenær það fórst, skal kaupið reikn- 
ast eins og dauða skipverja hefði að höndum borið, er sá tími var liðinn, sem 
skip slíkt sem þetta, þurfti, á þeim tíma árs, til ferðar sinnar til ákvörðun- 
arstaðar 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 fé eigi afturkræft, ef svo er, að ráðn- 
ingu skipverja sé slitið af þeim ástæðum einhverjum, sem ræðir um í 24. gr„ 1. 
málsgr. 32. gr., 34. eða 38—41. gr.

4. Um umönnun skipverja í veikindum og útför hans.

26. gr.
Skipverji er skyldur til að láta lækni rannsaka heilsufar sitt, ef skip- 

stjóri krefst þess, enda sé 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- 
synlega umönnun á skipinu eða i landi, þar með talið fæði, húsnæði, hjúkr- 
un, læknishjálp og lyf.

Ef ástæða er til að ætla, að skipverji sé haldinn sjúkdómi, sem hætta 
stafar af fyrir aðra menn á skipinu, skal skipstjóri, svo fljótt sem auðið er, 
láta lækni skoða sjúklinginn. Sé eigi örugt, að verjast megi smithættu á 
skipinu, skal skipstjóri láta flytja sjúklinginn í land.

Geti sjúkur skipverji eigi sjálfur gætt muna sinna, skal skipstjóri ann- 
ast um þá.

Sé skipverji skilinn sjúkur eftir erlendis, skal skipstjóri fela hann um- 
sjá islenzks ræðismanns, eða sjá honum sjálfur fyrir góðri umönnun, ef ræð- 
ismaður 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.
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Sé skipverji veikur eða slasaður, er ráðningu hans er slitið, á hann 
rétt á að útgerðarmaður kosti umönnun hans í veikindunum, í allt að sex 
vikur, eða í allt að tólf vikur, sé skipverji íslenzkur og njóti umönnunar er- 
lendis. Þetta timabil telst frá því að skipverji er skráður úr skiprúmi, eða 
frá þvi skipið lét úr höfn, hafi hann eigi verið skráður úr skiprúmi. Sé ís- 
lenzkur skipverji skilinn eftir erlendis, á hann auk þess rétt á ferðakostnaði 
og fæðispeningum til heimilis síns hér á landi. Sé 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 
sín, 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 réðist á skipið, skal hann sjálfur bera kostnaðinn við 
umönnun sina vegna veikindanna, bæði áður en ráðningu var slitið og eftir, 
og ferð sína heim, og má þá draga kostnað þann, sem útgerðarmaður hefír 
haft af þessu, frá kaupi skipverjans.

Sé ráðningu skipverja, sem haldinn er smitandi berklaveiki, slitið, 
greiðir ríkissjóður kostnað þann við umönnun hans og heijnferð, sem út- 
gerðarmaður skyldi greiða, samkv. annari málsgr. þessarar greinar.

Sé ráðningu íslenzks skipverja, sem haldinn er smitandi kynsjúkdómi, 
slitið erlendis, greiðir rikissjóður kostnaðinn við umönnun hans vegna veik- 
indanna, eftir að ráðningu hans var slitið.

29. gr.
Deyi 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. Deyi skipverji erlendis, skal skipstjóri afhenda næsta 
ræðismanni íslenzkum skrá þessa. Reynist vandkvæði á að geyma muni þessa 
á skipinu, skal skipstjóri annaðhvort afhenda ræðismanni þá, eða selja þá 
með sem heppilegustum hætti.

30. gr.
Deyi 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 tima, að útgerðarmanni var skylt að greiða kostnaðinn 
við umönnun hans.

Deyi íslenzkur skipverji á þeim tima, að ríkissjóði bar að greiða kostn- 
aðinn við umönnun hans, ber rikissjóði einnig að greiða útfararkostnað hans.

31. gr.
Verði skipstjóri að skilja veikan eða slasaðan skipverja eftir erlendis 

í umsjá ræðismanns, er honum skylt að setja tryggingu fyrir kostnaði þeim 
við umönnun 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 
Alþt. 1930. A. (42. löggjafarþing). 10



má skipverji eigi ráðstafa þvi, án levfis raeðismanns, meðan hann er í um- 
sjá hans.

Geti skipstjóri eigi fengið aðstoð íslenzks ræðismanns, og verði þvi að 
greiða kostnað við umönnun islenzks skipverja, vegna veikinda, er útgerðar- 
manni eigi bar að greiða, getur hann krafizt þess, að það fé sé endurgreitt 
sér úr ríkissjóði.

Ákvæði næstu málsgr. hér að framan, gilda einnig um kostnað vegna 
erlends skipverja, enda færi skipstjóri sönnur á það með læknisvottorði, að 
nauðsynlegt hafi verið að flytja skipverjann í land, annaðhvort sjálfs hans 
vegna eða vegna annara manna á skipinu, og að heilsufari hans hafi í engu 
verið áfátt, er hann réðist á skipið.

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið setur nánari reglur um umönn- 
un, greftrun og heimsendingu skipverja samkv. lögum þessum.
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5. Um rétt skipstjóra til að víkja skipverja úr skiprúmi.

32. gr.
Sé skipverji eigi vinnufær um lengri tíma vegna veikinda eða slvsa, 

eða sé hann haldinn sjúkdómi, er hætta stafar af fyrir aðra menn á skipinu, 
og getur skipstjóri þá vikið honum úr skiprúmi. Á skipverji þá rétt á fullu 
kaupi sínu þar til ráðningu er slitið, og auk þess í einn mánuð frá ráðning- 
arslitum, sé hann. stýrimaður eða vélstjóri, eða í 7 daga, sé hann í annari 
stöðu á skipinu.

Sé skipverji sjálfur valdur að veikindunuin eða slysinu, eða hafi hann 
leynt þeim, er hann réðist á skipið, á hann rétt á kaupi að eins fyrir þann 
tima, 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 tima, og skipið á að láta úr 

höfn, eða ráða verður annan mann í hans stað,
3. ef hann verður sekur um mikil afglöp í starfi sínu, svo sem það, að ó- 

hlýðnast hvað eftir annað skipunum yfirmanna sinna, að beita ofbeldi 
við yfirmenn sína, að misþyrma öðrum mönnum á skipinu, eða er hvað 
eftir annað drukkinn við störf sin,

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 
útflutningsbann er á á fráfararstað skipsins eða innflutningsbann á á- 
kvörðunarstað þess,

5. ef hann ber ágreining, sem rís af starfi hans á skipinu, undir erlend 
stjórnarvöld.
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Skipstjóri skal, ef þess pr kostur, haida 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 rétt á 
kaupi lengur en hann gegndi starfi sínu.

34. gr.
Ef skipverja er vikið úr skiprúmi, áður en ráðningartimi hans er lið- 

inn, og án þess að heimild sé til þess í 32. eða 33. gr., þá á hann rétt á ferða- 
kostnaði til þeirrar hafnar, er ráðningu skyldi slitið í, samkv. samningnum, 
eða til íslenzkrar hafnar, ef ákvæði 13. gr. um ráðningarslit í íslenzkri höfn 
eiga við. Ennfremur á hann rétt á kaupi meðan á ferðinni stendur, þó eigi 
skemmri tima en einn mánuð, sé hann stýrimaður eða vélstjóri, eða 7 dagc, 
sé hann í annari stöðu á skipinu.

6. Um rétt skipverja til að krefjast lausnar úr skiprúmi.

35. gr.
Ef skipverji sannar, að hann eigi kost á að verða skipstjóri, stýrimað- 

ur eða vélstjóri, eða að hann eigi kost á æðri stýrimanns- eða vélstjórastöðu, 
en hann þá er i, eða að ástæður hans hafi breytzt svo frá því liann réðist á 
skipið, að það sé velferðarmál fyrir hann, að geta Iosnað úr skiprúminu, og 
á hann þá rétt á að krefjast lausnar, ef hann fær annan dugandi mann i sinn 
stað, og auki það ekki útgerðarmanni kostnað.

Þegar þannig stendur á, á skipverji aðeins rétt á kaupi fyrir þann 
tima, sem hann er í skiprúminu.

26. gr.
Ef illkynjuð farsótt geisar á áætlunarstað skipsins, og fái skipverji eigi 

vitneskju um það, fyr en eftir að hann réðist á skipið, og er honum þá rétt 
að krefjast lausnar úr skiprúmi þegar í stað, ef ferð er eigi hafin, en ella í 
fyrstu höfn, er skipið kemur i, eftir að hann fékk vitneskju um þessi atvik. 
Kaup tekur hann þá aðeins til þess tima, er hann gengur úr skiprúminu.

Sama gildir, ef það kemur í ljós eftir að skipverji réðist á skipið, að 
hætta er á að skipið verði hernumið eða verði fyrir tjóni af hernaðarvöldum 
eða þess háttar hætta eykst til muna, frá þvi sem áður var.

37. gr.
Ef skipverji er ráðinn til ákveðinnar ferðar, og ferðinni er breytt til 

muna, og á hann þá rétt á að krefjast lausnar úr skiprúmi, þegar i stað, ef 
ferð er ekki hafin, en ella í fyrstu höfn, er skipið kemur í, eftir að hann fékk 
vitneskju um breytinguna.

Skipverji, sem fer úr skiprúmi af því að ferð skipsins var breytt, á 
rétt á kaupi í einn mánuð, frá þvi hann fer úr skiprúminu, sé hann stýri-
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maður eða vélstjóri, en i 7 daga, sé hann í annari stöðu á sk'ipinu, og auk þess 
ferðakostnaði og fæðispeningum til ráðningarstaðarins, fari hann úr skip- 
rúmi áður en ferð var hafin, en ella til þess staðar, er ráðningu skvldi slitið 
á, samkvæmt samningnum.

38. gr. ’
Ef skip er óhaffært eða íbúðir skipverja bersýnilega heilsuspillandí, 

og skipstjóri bætir eigi úr þessu. eða ef skipstjóri neitar að láta skoða skipið 
samkvæmt 59. gr., og á þá skipverji rétt 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 sér, eða aðrir menn 

hafi misþyrmt sér á skipinu og skipstjóri eigi veitt sér vernd, þó þess væri 
beiðst, eða hann sannar, að skipstjóri láti sig eigi fá sæmilegt fæði, og á hann 
þá rétt á að krefjast lausnar úr skiprúmi, og fer þá um greiðslu á kaupi, 
ferðakostnaði og fæðispeningum, svo sem segir i 34. gr.

40. gr.
Ef skip missir rétt til að sigla undir islenzkum fána, eiga skipverjar 

rétt á að krefjast lausnar úr skiprúmi, og fer þá um greiðslu á kaupi, ferða- 
kostnaði 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 is- 
lenzkur, sem við tekur.

7. Um slit skiprúmssamnings, er skip verður fyrir sjótjóni.

41. gr.
Farist skip, eða verði það fyrir sjótjóni og sé dæmt óbætandi, er skip- 

rúmssamningi slitið, nema öðruvísi sé um samið. Skipverja er þó skylt að 
taka þátt i björguninni og að vera viðstaddur, er sjóferðaskýrsla er tekin, og 
á hann rétt á kaupi og dvalarkostnaði þann tima, er hann þarf að biða á 
staðnum þess vegna.

Ef skiprúmssamningi islenzks skipverja er slitið erlendis af þeim sök- 
um, er segir í fyrstu málsgrein þessarár greinar, á hann rétt á ferðakostnaði 
og fæðispeningum til heimilis síns hér á landi, og greiðist kostnaður þessi úr 
ríkissjóði. Auk kaups þess, er skipverji á rétt á, samkvæmt fyrstu málsgrein 
þessarar greinar, á hann og rétt á kaupi meðan hann er á heimleið, þó eigi 
fyrir lengri tíma en tvo mánuði, sé hann stýrimaður eða vélstjóri, og eigi 
fyrir lengri tima en einn mánuð, sé hann í lægri í stöðu á skipinu. Skipverja 
er skylt að ganga í skiprúm á öðru skipi, samkvæmt ákvæðum 2. málsgrein- 
ar 28. gr., og á hann þá eigi rétt á kaupi frá útgerðarmanni skips þess, er fórst, 
fyrir þann tima, sem hann er i hinu skiprúminu.



Þingskjal 6 77

Bætur fyrir eignir islenzkra skipverja, þær er farizt hafa við slysið, er 
útgerðarmanni skylt að greiða samkvæmt reglum, er atvinnu- og samgöngu- 
málaráðuneytið setur.

Eigi skipverji samkv. 32., 34. eða 37—41. gr. rétt á kaupi fyrir lengri 
tíma, en hann gegnir starfi sínu, eða sé kaupgjald reiknað samkv. 24. gr. og 
hafi honum verið heitið einhverri slikri þóknun, sem ræðir um i fyrri málsgr.
8. gr., skal sú þóknun ákveðin svo sem segir i síðari málsgr., 8. gr. Eigi skal 
sú þóknun skerða kaupgjald annara skipverja.

8. Um erlenda skipverja.

42. gr.
Konungur getur ákveðið, að erlendir skipverjar á islenzkum skipum 

skuli njóta hlunninda þeirra, er íslenzkum skipverjum eru veitt i 28. og 41. 
grein, enda njóti þá íslenzkir skipverjar sama réttar um þessi efni sem inn- 
lendir í heimalandi hinna erlendu skipverja.

9. Um miskliðir út af ráðningunni.

43. gr.
Ef skipverji er óánægður með reikningsgerð skipstjóra, þá á hann rctt 

á að lögskráningarstjóri rannsaki reikninginn, hvort sem skipverji er skráð- 
ur úr skiprúmi eða eigi.

Ef skipið er statt erlendis, og ágreiningur ris milli skipstjóra og skip- 
verja út af reikningsgerð skipstjóra eða starfi skipverja, skal leggja þann á- 
greining undir úrskurð þess ræðismanns islenzks, er fyrst næst til.

Báðum aðiljum er skylt að hlíta úrskurði ræðismannsins, þar til unnt 
er að leggja málið fyrir islenzka dómstóla.

III. KAFLI.

Um skipsstðrfin.

/. Um yfirmenn skipsins. f.

44. gr.
Skipstjóri hefir í öllum efnum hið æðsta vald á skipinu.

45. gr.
Það er skylda stýrimanns einkanlega, að vera skipstjóra til aðstoðar
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við siglinguna og mælingar þær og reikninga, er þar að lúta, svo og við bók- 
un i leiðarbók eða dagbók skipsins. Hann skal og líta eftir öðrum skipverj- 
um, eftir skipinu sjálfu, áliöldum þess og útbúnaði, að svo miklu leyti, sem 
annað eigi leiðir af ákvæðum 47. greinar. Hann skal sjá um nauðsynlega skrá- 
setningu á farmi, sem fer í skip eða úr skipi, lita eftir ferjningu og afferm- 
ingu og búlkun farms og vista.

Riti stýrimaður leiðarbók eða dagbók, ábyrgist hann, að rétt sé ritað.

46. gr.
Ef skipstjóri forfallast eða sé 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 þvi, er eigi má fresta.

Deyi skipstjóri eða verði hann óhæfur til skipsstjórnar eða viki hann 
úr stöðu sinni, kemur stýrimaður, eða sá þeirra, sem æðstur er, í háns stað, 
þar til nýr skipstjóri tekur við skipstjórn.

47. gr.
Það er skylda vélstjóra einkanlega að stjórna vélgæzlunni. Hann ber 

ábyrgð á rekstri, meðferð og viðhaldi vélarinnar og leiðslum þeim og útbún- 
aði, sem til hennar heyra, svo og þess hluta af bol skipsins, sem lykur um 
katla og vélarúm, ásamt tilheyrandi kolabyrgjum, vatnsgeymum og ásgöng- 
um. Hann lítur eftir eldsneytisforða skipsins og öðrum vélarnauðsynjum, 
veitir þeim móttöku og athugar magn þeirra og gæði. Hann litur ennfrejnur 
eftir vélgæzlumönnum skipsins og vistarverum þeirra.

Vélstjóri skal tafarlaust tilkynna skipstjóra, ef hann verður var við 
galla á þeim hlutum skips, eða á áhöldum þeim eða útbúnaði, er nefndur er 
hér að framan.

Vélstjóri ritar í vélarbók og ábyrgist að rétt sé ritað.

48. gr.
Ef vélstjórar eru fleiri en einn á skipi, ber. yfirvélstjóri ábyrgð á vél- 

gæzlunni í heild sinni. Hann skiftir verkum milli hinna vélstjóranna.
Ef yfirvélstjóri forfallast eða sé hann fjarverandi og beri eitthvað það 

að höndum, sem hann hefir enga fyrirskipun gert um, skal sá hinna vélstjór- 
anna, sem æðstur er, ráða fram úr því, sem eigi má fresta.

2. Almennar starfsskyldur.

49. gr.
Skipstjóri og aðrir yfirmenn skulu koma sómasamlega fram við undir- 

menn sína. Likamlegri refsingu má aldrei beita.
Allir skulu skipsmenn hegða sér sómasamlega, kurteislega og friðsam- 

lega og gæta nákvæmlega þeirra fyrirmæla, sem sett verða um góða siðu og
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reglu á skipinu. Þegar skipverji fær skipun frá yfirboðara sinum, skal hann 
láta á sér skilja með skýrum svörum, að hann hafi skilið skipunina.

50. gr.
Skipverji skal hlýða skipunum yfirboðara sinna, er að starfinu lúta, 

vera umhyggjusamur um skip og farm og yfirleitt vinna störf sín með á- 
huga og trúmennsku.

Tjón það, er skipverji veldur, með yfirsjónum eða vanrækslu við störf 
sín, skal honum skylt að bæta. Dómstólarnir geta þó fært skaðabótaupphæð- 
ina niður, með hæfilegu tilliti til þess, hve mikil sökin var og tjónið, til efna- 
hags skipverja og annara atvika.

3. Vm upphaf vistar skipverja, fjarveru hans og farangur.

51. gr.
Skipverji er skyldur að koma á ákveðnum tima í skiprúmið. Eftir það 

má hann eigi fara frá skipi leyfislaust.
Eigi má neita skipverja um landgönguleyfi í frístundum hans, nema 

því aðeins, að nauðsynlegt sé, 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 réttum tima, skal hann tafarlaust 
skýra skipstjóra frá þvi.

52. gr.
Ef skipverji kemur eigi til skipsrúms sins á ákveðnum tíma, fer frá 

skipi í leyfisleysi eða kemur eigi á réttum tima aftur til skips úr landgöngu- 
leyfi, getur skipstjóri látið flytja hann á skip með aðstoð lögreglunnar, sé 
skipið eigi nægilega mannað án hans eða sé skipverji ölvaður.

53. gr.
Ef skipverji strýkur, getur skipstjóri selt með haganlegum hætti muni 

þá, er hann lét 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 sér á skipinu hæfilega mikið af far- 

angri, er hann þarf til eigin nota, enda sé það eigi til baga fyrir skip eða 
farjn og eigi hætt við, að af þvi stafi óregla á skipinu. Verzlunarvörur 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 sér á skipinu og bæta skaða þann er af því hlýzt.
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Ef skipstjóri hefir grun um, að ólöglegur varningur sé á skipinu, getur 
hann látið rannsaka hirzlur skipverja. Skipverjar þeir, er rannsakað er hjá, 
inega vera viðstaddir rannsóknina. Varning, sem skipverji hefir með sér ó- 
löglega getur skipstjóri tekið i sínar vörzlur, látið flytja á land eða varpa 
útbvrðis, ef nauðsyn krefur.

4. Um vinnu á skipi, viðurværi skipverja og aðbúð.

55. gr.
Þegar verkum er skift, skal taka tillit til stöðu hvers skipverja á skip- 

inu og þess gætt eftir föngum, að hann taki framförum í kunnáttu í starfi sínu.
Þeim manni, er verkum stjórnar, er skylt að gæta þess, að fylgt sé 

nauðsynlegum varúðarreglum gegn slysum og sjúkdómum.

56. gr.
Á sunnudögum eða öðrum helgidögum, sem lögteknir eru hér á landi, 

má eigi setja skipverja til vinnu við þau störf, sem fresta má.
Skipverjum skal, ef þess er kostur, gefið tækifæri til að halda guð- 

þjónustu á skipinu á helgidögum þessum.

57. gr.
Skipstjóri skal sjá um, að skipverjar fái nægan mat og góðan og skal 

hann um það efni hlíta tilskipun, er konungur setur, um viðurværi skipverja 
á islenzkum skipum.

Ef nauðsyn ber til að matur sé dreginn af skipverjum á ferð, skal 
greiða þeim sanngjarnar bætur þess.

58. gr.
Skipstjóri skal hafa eftirlit með heilbrigðismálum og hreinlæti á skip- 

inu. Hann skal gæta þess, að fylgt sé nákvæmlega reglugerð þeirri, er at- 
vinnu- og samgöngumálaráðuneytið setur, um vistarverur skipverja, viðhald 
á þeim og hreinlæti i þeim.

5. Um haffærisskoðun.

59. gr.
Ef meiri hluti skipshafnar ber sig upp við skipstjóra yfir þvi, að skipið 

sé eigi haffært, í ferð þá, sem þvi er ætluð, eða yfirvélstjóri, og umkvartan- 
irnar lúta að þeim hluta skips, áhalda þess eða útbúnaðar, er hann hefir um- 
sjón með, og er þá skipstjóra skylt að láta fara fram aukaskoðun á skipinu, 
samkvæmt þvi sem fyrir er mælt i lögum um eftirlit með öryggi skipa og 
reglugerðum, er settar eru samkvæmt þeim lögum. Komi kvörtunin fram i
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erlendri höfn, þar sem aukaskoðun eigi getur • farið fram samkvæmt áður- 
nefndum reglum, skal skipstjóri snúa sér til yfirvaldanna þar á staðnum og 
fara fram á, að skoðunarmenn séu útnefndir til að dæma um haffæri skipsins.

Reynist það við skoðunina, að umkvartanirnar um óhaffæri skipsins 
höfðu eigi við skynsamleg rök að styðjast, 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 ræð- 
ismaður sá, er málið hefir haft með höndum, en ella skipstjóri, tafarlaust 
senda atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu skýrslu um skoðunina.

6. Um agavald skipstjóra.

60. gr.
Skipstjóri, eða sá, sem gengur í hans stað i fjarveru hans eða forföll- 

um, getur þröngvað skipverjum til hlýðni með valdi, ef það er nauðsynlegt til 
að halda góðri reglu á skipinu.

Þá er skip er í háska statt, eða skipverjar gera samblástur, eða önnur 
nauðsyn rekur til, er leyft að þrífa til hverskyns nauðsynjaúrræðis til að 
koma á hlýðni og góðri reglu, og er hver af skipverjum skyldur til að veita 
yfirmanni sinum aðstoð sína, jafnvel ótilkvaddur.

Bíði sá tjón við þetta, er mótþróann sýndi, á enginn ábyrgð á þvi, ef 
yfirmaður beitti eigi meira harðræði en atvik kröfðu.

61. gr.
Drýgi skipverji meiri háttar glæp og sé skipið eigi statt í innlendri 

höfn, skal skipstjóri, svo fljótt sem auðið er, taka bráðahirgðaskýrslu um 
málið, samkvæmt þvi, sem fyrir er mælt í 64. gr. Ef glæpurinn var unninn i 
landi eða landhelgi annars ríkis, skal rannsókn þessi þvi aðeins fara fram, 
að yfirvöld á þeim stað reki eigi málið. '

Þar til islenzkur ræðismaður eða islenzk yfirvöld geta tekið málið i 
sinar hendur, skal skipstjóri gæta þess efir 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 sé ekki harðara leikinn en vera þarf.

IV. KAFLI.

Um refsivald skipstjóra.

62. gr.
Skipstjóri má refsa skipverja með kaupmissi i einn til sjö daga fyrir 

þessar yfirsjónir:
Álpt. 1930. A. (42. löggjafarpiog). 11
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1. Komi hann eigi í skiprúmið á ákveðnum tíma, fari hann frá skipi í leyf- 
isleysi eða komi eigi á ákveðnum tima til skips úr landgöpguleyfi.

2. Vanræki hann að tilkynna forföll, er valda því, að hann kemur eigi til 
skips á ákveðnum tima.

3. Valdi hann hættu eða tjóni með hirðuleysi i starfi sinu.
4. Víki hann af verði, er hann hefir verið settur við stýri eða skipuð útsýn, 

eða komið er þar að honum sofandi eða ölvuðum, eða sé hann endranær 
ölvaður við störf sín.

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 leyfis- 

leysi.
7. Flytji hann áfengi á skip eða annan varning, sem honum er óheijnilt að 

hafa á skipi samkvæmt ákvæðum 54. gr.
8. Hegði hann sér ósæmilega við yfirmenn sina eða óhlýðnist skipunum 

þeirra, er að starfi hans lúta.
9. Taki hann þátt i barsmiðum eða gæti hann á annan hátt ekki góðrar 

háttsemi og reglu á skipinu.

63. gr.
Refsingu þessari má eigi beita á skipum, sem eru í innanlandssigling- 

ujn né á öðrum skipum, meðan þau eru stödd i islenzkri höfn, og eigi fyrir 
yfirsjónir ,sem drýgðar eru í íslenzkri höfn. og unnt var að kæra áður en 
skipið lét úr höfninni.

Eigi má úrskurða skipverja refsingu fyr en 12 klukkustundir eru liðn- 
ar frá þvi að yfirsjónin var drýgð, og eigi síðar en vika er liðin, nema sér- 
stök nauðsyn sé til þess, að frá þvi sé 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 vélstjóri, 
ef þess er kostur, en hinn úr flokki undirmanna skipsins. Þó skulu þeir báðir 
vera úr flokki yfirmanna, ef þess eru föng, þá er stýrimaður eða vélstjóri 
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 skip- 
stjóra leggja spurningar fyrir þá, sem yfirheyrðir eru. Framburður hinna yf- 
irheyrðu og úrskurður skipstjóra skal ritaður í leiðarbók skipsins eða dag- 
bók, eða í sérstaka prófbók, og skal lesa það, sem bókað var, upp fyrir þeim, 
sem hlut eiga að máli. Skipstjóri og prófvottarnir staðfesta með undirskrift 
sinni, að rétt sé bókað og geta vottarnir látið bóka þær athugasemdir, er þeim 
þykir prófið gefa tilefni til.

Hafi skipstjóri eigi farið að, svo sem hér var lýst, er úrskurður hans 
um refsingu ógildur.
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65. gr.
Þegar refsing er ákveðin, skal eigi eingöngu tekið tillit til þess, hve 

mikilvæg yfirsjónin var eða til atvikanna, er hún var framin, heldur einnig 
til hegðunar hins seka að undanförnu. Refsingu skal eigi beitt, ef yfirsjónin 
er smávægileg og ætla má, að áminning nægi.

Skipstjóri getur eigi kært skipverja fyrir yfirvöldunum vegna yfir- 
sjónar, er hanii hefir refsað honum fyrir, nema fyrirvari hafi verið gerður 
um það í 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 í leiðarbók eða dagbók skipsins, eða í prófbókina, og undirritaður 
af skipstjóra og tveim vottum, en er ógildur ella.

67. gr.
Ef skipverji vill eigi una við refsingu, er skipstjóri hefir úrskurðað 

honum og sé hann erlendis, getur hann borið fram kæru sina fyrir ræðis- 
mann, en gera verður hann það í síðasta lagi þá er hann fer úr skiprúmi.

Úrskurði ræðismanns skal hlita fyrst um sinn við samningu lokareikn- 
ings skipverjans, en heimilt er hvorum aðila um sig, á ársfrestí þaðan frá, 
að skjóta mátínu til sjódóms á heimili útgerðarinnar hér á landi.

Skipverji, sem kæra vill úrskurð skipstjóra, getur krafizt þess að fá 
eftírrit 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 hér 
á landi, en gera skal hann það, áður en ár er liðið frá því hann fór úr skip- 
rúmi. Mál samkvæmt 67. og 68. gr. sæta meðferð einkalögreglumála.

69. gr.
Kau^það, sem haldið er eftir samkvæmt 62. gr., skal skipstjóri greiða 

til lögskránmgarstjóra eða ræðismanns, er skipverji er skráður úr skiprúmi, 
og láta fylgja staðfest eftirrit af prófunum og úrskurðinum, og skal það sent 
atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu ásamt kaupinu. Sé skipverji eigi 
skráður úr skiprúmi skal skipstjóri sjálfur senda ráðuneytinu kaupið og 
eftirritið.

Fé þvi, er þannig safnast skal varið til hagsmuna sjómönnum eða 
vandamönnum þeirra, eftir fyrirmælum atvinnu- og samgöngumálaráðu- 
neytísins.
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V. KAFLI.

Um aðra menn, sem ráðnir eru á skip.

70. gr.
Ákvæði laga þessara gilda einnig, eftir þvi 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 vél- 
stjóra, 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 vinna þau verk eftir megni, sem skip- 
stjóra 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, sé þess krafizt, þó svo að jafnan skal tekið tillit til fyrri stöðu 
þeirra.

VI. KAFLI.

Um refsingar.

73. gr.
Ef skipstjóri misbeitir valdi þvi, sem honum er veitt i 60. gr. og i 1. 

málsgr. 61. gr., eða refsivaldi sinu, eða beiti hann ónauðsynlegri ^þarðneskju 
við skipverja, vanræki skyldur sinar við veika eða slasaða skipverja, eða 
láti hann skipverja eigi fá lögboðið viðurværi, varðar það sektum, 10—1000 
kr., eða fangelsi, ef miklar sakir §ru, nema þyngri refsing liggi við brotinu 
samkvæmt öðrum lögum.

74. gr.
I refsidómi samkvæmt 73. gr., má ennfremur, ef sérstaklega miklar 

sakir eru, ákveða að dómfelldi skuli sviftur rétti til skipstjórnar ákveðinn 
tima eða æfilangt. Skal þá jafnframt tekið fram í dóminum, hvort dómfelldi 
megi gegna stýrimannsstöðu meðan hann er sviftur rétti til skipstjórnar.

Dómstóll sá, er dæmir slíkan dóm, skal svo fljótt sem unnt er, senda 
atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu eftirrit af dóminum svo og skipstjóra-
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skírteini dómfellda. Ef dómurinn heimilar dómfellda að gegna stýrimanns- 
stöðu, lætur ráðuneytið honum í té stýrimannsskirteini þar að lútandi.

Þegar tvö ár að minnsta kost: eru liðin frá dómsuppsögn og sérstakar 
ástæður mæla með þvi, getur konungur, eftir tillögum atvinnu- og sam- 
göngumálaráðuneytisins, veitt dómfellda aftur rétt til skipstjórnar, enda þótt 
sá tími, sem til er greindur i dóminum, eigi sé liðinn.

75.
Brjóti útgerðarmaður eða skipstjóri annars á móti skyldum þeim, sem 

honum eru lagðar á herðar i 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 i 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, í þeim tilgangi að koma sér hjá vinnu á skipi, annað- 

hvort vanrækir að koma til skips á ákveðnum tíma eða hverfur frá skipi. 
þá skal hann sæta sektum fyrir strok.

Strjúki skipverji er svo er ástatt, að skipi eða mönnum er með þvi 
stefnt í voða, eða séu að öðru leyti miklar sakir, getur refsingin orðið fang- 
elsi eða betrunarhúsvinna allt að einu ári.

Strjúki skipverji með kaup, er hann hefir eigi unnið fyrir, skal hon- 
um refsað fyrir svik, hvort sem hann er kominn í skiprúmið eða eigi, nema 
ætla megi, að tilgangur hans hafi eigi verið sá, að draga sér kaup það, sem 
hann hafði fengið greitt, en hafði enn eigi unnið fyrir.

79. gr.
Hver, sem tælir skipverja til stroks eða hjálpar honum, með ráðum 

eða í verki, til að strjúka, sæti sektum eða fangelsi.

80. gr.
Ef skipverji ris upp móti skipstjóra eða þeim manni, sem er í skip- 

stjóra stað, eða skorast undan hlýðni við þá, en beitir þó eigi ofbeldi eða 
ógnar með þvi, og sætir hann þá 5—500 króna sektum, eða fangelsi, ef mikl- 
ar sakir eru

81- gr-
Ef skipverji ræðst á skipstjóra eða annan yfirmann sinn með ofbeldi 

eða hótunum um ofbeldi, varðár það fangelsi eða hegningarvinnu, allt að 
tveimur árum, ef miklar sakir eru. Séu málshætur má beita sektum.
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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 allt að 6 árum, svo og refsing 
annara samblástursmanna, ef þeir hafa beitt líkamlegu ofbeldi eða mikið 
fjártjón hefir hlotizt af samblæstrinum.

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 sínuin, þá varðar það fangelsi eða sektum.
. Sé hinn seki stýrimaður eða vélstjóri, má ennfremur ákveða í dómin- 

um, að hann skuli sviftur rétti til stýrimennsku eða vélstjórnar, um ákveð- 
inn tíma eða æfilangt. 1 dóminum má þó heimila honum að gegna lægri 
stýrimanns- eða vélstjórastöðu, en þeirri, er hann áður hafði, þann tima, 
sem tiltekinn er í dóminum. Um eftirrit af dóminum og um atvinnuskírteini 
dómfellda fari svo sem segir i 74. gr.

Þegar eitt ár að minnsta kosti er liðið frá dómsuppsögn, getur at- 
vinnu- og samgöngumálaráðuneytið, ef ástæða þykir til þess, veitt stýrimanni 
eða vélstjóra, sem sviftur hefir verið rétti til stýrimennsku eða vélstjórnar, 
heimild til að gegn nánara tiltekinni lægri stýrimanns- eða vélstjórastöðu, 
eða jafnvel, ef sérstakar ástæður mæla með þvi, veitt honum aftur að fullu 
atvinnuréttindi þau, er hann var sviftur, hvorttveggja, enda þótt sá tími, 
sem til var greindur i dóminum eigi sé liðinn.

85. gr.
Hafi skipverji varning með sér 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 i háska statt, og gætir hann eigi 

þess, sem góðum sjómanni er skylt að gæta, og varðar það hann sektum eða 
einföldu fangelsi.

87. gr.
Verði skipverji sekur um yfirsjón i skyldustörfum sinum, með öðrum 

hætti en áður var sagt, eða raski hann góðri háttsemi eða reglu, og varðar 
það 5—500 króna sektum.
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88. gr.
Yfirsjónir þær, sem ræðir um i 77. gr., 1. málsgr. 78. gr., 79., 80., 85. 

og 87. gr., skulu eigi sæta opinberri málssókn, nema sá krefjist þess, er mis- 
gert var við, skipstjóri eða útgerðarmaður. Krafa ujn málssókn skal gerð 
svo fljótt sem unnt er, og í siðasta lagi áður en ár er liðið frá því, að yfir- 
sjónin var drýgð.

Mál út af brotum gegn 84. og 86. gr. skulu lögð fyrir atvinnu- og 
samgöngumálaráðuneytið til umsagnar, áður en málshöfðun er ákveðin. Sé 
um algerðan skiptapa að ræða, hafi skip steytt á grunni og orðið að leita 
hjálpar annara, eða hafi annað sjóslys orðið, er manntjón hlauzt af eða ann- 
að verulegt tjón, má eigi fella niður málssókn fyr en leitað hefir verið um- 
sagnar 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 lög- 
reglumál.

89. gr.
Hafi skipverji orðið sekur um yfirsjón 'óg 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 réttmætri hliðsjón af hinni fyrri refsingu 
hans, og má þá færa refsinguna niður fyrir það, sem ella er ákveðið fyrir 
þá yfirsjón, eða fella refsinguna niður með öllu.

90. gr.
Mál þau er ræðir um i þessum kafla skulu rekin i sjódómi.

91. gr.
Sektir samkvæmt lögum þessum renna i ríkissjóð.

VII. KAFLI.

Um gildi 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 1931.
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Athugasemdir oið lagafrumoarp þetta.

Frumvarp þetta var lagt fyrir Alþingi 1929. Nú er frumvarpið lagt fyrir 
þingið á ný óbreytt, og visast til athugasemda þeirra, er fylgdu frumvarpinu 
á þinginu 1929, Alþt. 1929 A., bls. 240—265.

7. Frnmvarp

til laga um eyðing refa og refarækt.

(Lagt fyrir Alþingi 1930).

I. KAFLI.

Um grenjavinnslu.

1. gr.
Sýslunefndir landsins sjá um, að hreppsnefndir hafi umsjón og náið 

eftirlít með eyðing refa eins og lög þessi mæla fyrir.

2. gr.
Hreppsnefnd skal á hverju vori ákveða grenjaleitir á heppilegum tima 

á hverjum stað. Ráða skal skotmann, er sé reiðubúinn að taka að sér 
vinnslu á greni, hvenær sem gren finnst, ásamt öðrum manni, vökumanni, sem 
skotmaður ræður.

3- gr.
Þegar gren finnst, hvort heldur er i grenjaleit eða ekki, skal það 

aldrei yfirgefið, ef kostur er. En finni það einn maður og geti ekki komið 
vitneskju til næsta bæjar nema fara sjálfur, skal hann gera það, en flýta skal 
hann sem mest för sinni og þegar i stað fara á grenid aftur og ekki yfirgefa 
það fyrr en skotmaður kemur. En skyldur er sá, sem vitneskju fær, að að- 
vara skotmann tafarlaust. Skal sá, er þannig varðveitir gren, fá vökumanns- 
kaup og aukaþóknun, ef sérstök óþægindi eru.

4. gr.
Finnist gren i einstakra manna landareign, skal hreppsnefnd eigi að 

siður hafa umsjón með vinnslu þess, en fá skal landeigandi hálfan hagnað af 
greninu.

5. gr.
Skotmaður, sem fullvinnur gren, nær báðum dýrum og öllum yrðling- 

um, skal hafa hálft verð dýra og yrðlinga. Vinni hann annað dýrið og nái
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yrðlingum, fær bann þríðjung verðs; en nái bann aðeins yrðlingum, fær bann 
áttung verðs. Að öðru leyti rennur andvirði dýranna i hlutaðeigandi sveitar- 
sjóð, sbr. þó 4. gr.

6. gr.
Fáist ekki skotmaður með þeim kaupskilyrðum, er 5. gr. ákveður, skal 

hreppsnefnd gera við hann samning um vinnsluna, sem byggist þó á sömu 
hlutfallaskiptingu.

7. gr.
Nú vinnast blaupadýr á öðrum tima en grenjaleit fer fram, og á þá 

skotmaður 10 kr. fyrir hvert dýr, er bann sannar, að bann hafí unnið.
Greiðist gjaldið úr hlutaðeigandi sýslusjóði.

8. gr.
Atvinnmnálaráðuneytið setur reglugerð samkvæmt lögum þessum um 

eyðing refa.

ÞiDgskjal 7

II. K.AFLI.

Um refarœkt.

9. gr.
Bannað er að geyma refi öðruvisi en i fulltryggum girðingum eða 

annari öruggri vörzlu. Ekki telst eyjavarzla trygg nema girðing sé til að setja 
refi í, ef samisa verður við land.

10. gr.
öll refaræktarbú skulu vera báð dýralækniseftirliti, en það skal talið 

refaræktarbú, þar sem refir eru aldir árlangt, bvort sem færri eru eða fleiri. 
Sama gildir um dýralækniseftirlit þó yrðlingar eða dýr séu alin skemmri tima.

11- gr.
Atvinnumálaráðuneytið setur með reglugerð ákvæði um tilbögun refa- 

girðinga, geymslu og flutning refa og rekstur refaræktarbúa. Hreppstjórar 1 
sveitum og lögreglustjórar i kaupstöðum bafa sérstakt eftirlit með þvi, að 
geymsla refa sé svo örugg, sem reglugerð ákveður.

12. gr.
Eigi má flytja út refi lifandi nema þeir séu af góðum stofni, fallegir 

og vel aldir. Heldur ekki má flytja út yrðlinga nema mórauða og i bezta lagi 
fallega, og fylgi dýralæknisvottorð hverri úlflutningssendingu um heilbrigði 
dýianna.

13. gr.
Hver sá, sem flytur út lifandi refi samkv. 11. gr., er skyldur að fá 

vottorð lögreglnstjóra eða breppstjóra um, að refirnir séu i þvi ástandi, er 
12. gr. getur.

Alþt 1930. A. (42. löggjafarþing). 12
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14. gr.
Hvert refaræktarbú og annað refaeldi er skyldugt að borga allan 

kostnað, er eftirlit og annað, er búið varðar, befir i för með sér, eftir reikningi. 
Verði ágreiningur nm reikning, sker sýslunefnd úr.

15. gr.
Brot gegn lögnm þessum og reglugerðum þeim, er samkvæmt þeim 

verða settar, varða sektum frá 20—5000 kr., er renna i hlutaðeigandi sýslusjóð 
þar sem brotið er framið, og skulu mál út af brotum sæta meðferð almennra 
lögreglumála.

16. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi fallnar reglugerðir þær um grenja- 

vinnslu, er sýslunefndir binna einstöku béraða bafa sett. Svo eru og úr gildi 
numin lög nr. 48, 28. nóv. 1919, að því er snertir eyðing refa, og önnur laga- 
ákvæði, sem koma i bág við þessi lög.

17. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Athugasemdir við lagafrum varp þetta.

Frumvarp þetta er samið af milliþinganefnd þeirri i landbúnaðarmál- 
um, er nú situr, og befir hún látið fylgja þvi svo hljóðandi

Greinargerð:

Með bréfi dags. 24. sept. s. 1. sendi atvinnumálaráðuneytið milliþinga- 
nefndinni frv. til laga um refarækt er legið hafði fyrir Alþingi siðasta, ásamt 
þingskjölum er málinu fylgdu, og lagði fyrir nefndina að taka málið til með- 
ferðar og semja frv., er stjórnin legði fyrir næsta Alþingi.

Mál þetta vaf flutt i Nd. af landbúnaðarnefnd, tók þar nokkrum breyt- 
ingum og var afgreilt til Ed. Þar fór málið til landbúnaðarnefndar en náði 
þar engri afgreiðslu.

Af umræðum um málið sést það, að ágreiningur hefir orðið nokkur, 
sérstaklega um það, hvort gefa ætti refaræktarbúum einkarétt til útflutnings á 
refum, en um þörf á lagasetningu i þessa átt virðast menn hafa verið sammála.

Þessi atvinnugrein, refaræktin, er tiltölulega ný og hefir nú hin siðusfu 
ár mjög aukizt að verðmæti, þar sem verð á yrðlingum hefir komizt upp i 
300—375 kr. hæst, fyrir mórauða yrðlinga. Er keppni mikil um kaupin og 
virðast Norðmenn drjúgum hafa hækkað verðið. Þegar þess er gætt, að árlega 
nást hér á landi 800—1000 yrðlingar og nálægt helmingur af þeim mórauðir, 
þá er einsætt að héi er um mikið fé að ræða, jafn ljóst er lika hitt, að ef
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parið selst aftur héðan fyrir 1000—1200 kr., þá er mikill hagnaður af eldinu. 
Geri menn nú ráð fyrir að verð þetta haldist framvegis, sem mestar líkur eru 
til, þá liggur i augum uppi, að hér er um framtiðar-atvinnuveg að ræða, sem 
nauðsynlegt er að ríkisvaldid tryggi með lagaákvæðum, sem að sjálfsögðu verða 
aðallega að beinast að þvi, að koma skipulagi og góðu eftirliti á refaræktar- 
búin, ekki sfzt hvað heilbrigði dýranna viðkemur, og setja ákveðin skilyrði um 
vöruvöndun, svo markaður ytra ekki eyðileggist fyrir afhrök er út væru flutt. 
Og svo ekki sízt að tryggja það, að varzla dýranna sé alveg örugg og almenn- 
ingur geti verið óhultur fyrir skaða af þessum vágestum.

. En jafnframt þvi, sem nefndin athugaði þetta mál og leitaði sér upp- 
lýsinga eins og kostur var á, kom það i Ijós, sem nefndinni raunar var per- 
sónulega kunnugt um áður, að eftir þvi sem verð á refum hefir bækkað, hefir 
komið upp ágreiningur og deilur viðsvegar um allt land um ýmiskonar hags- 
munaatriði, er sérstaklega lúta að eyðingu refa. Liggur nærri að lita svo á, 
eftir sögnum, sem nefndinni hafa borizt, að áhugi einstakra skotmanna fyrir 
egðingu refanna sé ekki eins vakandi og æskilegt væri, og mætti vera þess 
valdandi hinn mikli hagnaður er yrðlingarnir gefa. Til þess að ráða bót á 
þessu duldist nefndinni ekki að setja þyrfti almenn lög um eyðingu refa. Fékk 
hún þá jafnframt tilmæli frá atvinnumálaráðherra Um að taka þá hlið þessa 
refamáls einnig til athugunar og semja frv. um eyðing refa.

Eins og kunnugt er hafa sýslunefndir, hver i sínu héraði sett reglugerðir 
um grenjavinnslu. Þessar reglugerðir bafa verið nokkuð sundurleitar eins og 
vænta má. Enda alls ekki við öðru að búast þar til almenn lög verða sett 
með einum og sömu ákvæðum um land allt. Og þar sem hér veltur á 
að friða eign almennings, má ekki líta á hagnað einstakra manna eða félaga, 
til þess að draga úr því öryggi, er alþjóð á heimtingu á.

Nefndin leggur því til, að sett verði almenn lög um eyðingu refa og 
vill með ákvæðum þeirra ná þvi takmarki, að ekki verði minni áherzla lögð 
á það en verið hefir, þegar bezt hefir verið, að eyða refum svo þeim Qölgi 
ekki i landinu. Hitt mun alltaf verða, að eitthvað af grenjum finnst ekki, og 
þannig klekst talsvert út árlega i óbyggðum.

Skal svo vikið að hinum einslöku greinum.

Við 1. gr.
Það sýnist ekki rétt að taka yfirumsjón af sýslunefnd yfir hreppsnefnd- 

um um grenjavinnslu, þótt ákvæði frv. lúti að hreppsnefndura, þar sem sýslu- 
nefnd hefir ávallt haft það, enda er hún bezt sett til þess að vera milliliður 
landsstjórnar og hreppsnefnda, þar sem menn geta snúið sér að, ef eitthvað 
þykir ábótavant, að fylgt sé lögum og reglugerð.

Við 2. gr.
Það verður að vera á valdi breppsnefnda hvenær þær ákveða grenja- 

leitir. Áriðandi er að það sé á heppiiegum tima, bvorki of snemma né seint. 
Ræður þar mestu um tiðarfar, þó ekki muni einhlitt að fara eftir þvi. Áherzlu 
þarf að leggja á það, að skotmaður leggist tafarlaust á gren, er það tinnst.
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Við 3. gr.
Það mun ekki ósjaldan hafa valdið baga, að gren hafa verið yfirgefin 

er þau hafa fundízt, þó ekki hafi verið um langan tima. En þvi fremur sem 
lengri timi hefir liðið. Ber oft við að tófa hefir flutt sig og ekki náðst. Refir 
eru slægir og fara á stundum kringum nokkra vitsmunamenn. Hér er gerð 
tilraun til þess að koma í veg fyrir þetta, eins og kostur er, þótt nokkur kostn- 
aður kunni að leiða af. Hitt þykir ekki forsvaranlegt að banna mönnum að 
yfirgefa nokkru sinni gren, heldur láta stofna til leitar að sér. En dæmi eru 
til að svo trútt hafa menn rekið þetta skylduverk.

Við 4. gr.
Nú eru timar svo brevttir að telja má visan arð af hverju greni. Rétt 

þykir að bann falli til eiganda lands, þó er það hér takmarkað, þar sem 
hreppsnefnd hefir alla umsjá og teknar eru skylduleitir af eiganda. Heldur 
ekki er gert ráð fyrir að landeigandi borgi þó tap verði á vinnslunni.

Við 5. gr.
Sú leið, sem hér er farin með ágóðahluta af grenjnm til skotmanns, 

er hyggð á þvi, að halda uppi áhuga hans að vinna grenin að fullu, en hlifa 
ekki fullorðnu dýrunum, þó álitleg séu til undaneldis. Nái hann ekki nema 
yrðlingum má vel svo fara, að hann fái ekki nema fyrir kostnaði.

Lagt er til að allur ágóði af grenjum að undanteknum skotmannshlut 
renni i sveitarsjóði. Hafa nú sveitarsjóðir viða þegar nokkrar tekjur af þessu 
og þykir rélt að svo verði.

Við 6. gr.
Hér er gert ráð fyrir þvi, ef litill hagnaður er af grenjum að þurfi að 

hækka hlutföllin og er þvi hreppsnefnd sjálfráð að þvi.

Við 7. gr.
Hér er skotmannsgjald fyrir hlaupadýr hækkað að mun frá þvi sem 

viða hefir verið og fært i samræmi við aðrar verðhækkanir, er orðið hafa sið- 
an ákvæði um það voru gerð. Gert er ráð fyrir, að það greiðist úr sýslusjóði 
eins og verið hefir, þótt sýslusjóður hafi engar tekjur af grenjum, enda hefir 
hann ekki áður haft það.

Við 8. gr.
Þarfnast ekki skýringa. Er sjálfsagt þar sem lögin eru almenn.

Við 9. gr.
Þar sem refagirðingar hafa verið settar upp, eða refir geymdir á ann- 

an hátt, er ekki ótitt að sloppið befir úr geymslunni. Alla áherzlu verður þvi 
að leggja á að geymslan sé trygg. Er i þvi efni ekki hægt að telja neina eyja- 
vörzlu fulltrygga, þar sem sjó getur alstaðar lagt i kringum eyjar i aftaka hörk- 
um eða hafís rekið að landinu. Girðingar verða því að vera til svo öruggt sé.
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Við 10. gr.
Þýðingarmesta eftirlitið fyrir refaræktarbúin er dýralækniseftirlitið. Er 

ekkert jafn áríðandi eins og að fyrirbyggja smithættu. Þar standa of miklir 
fjármunir saman til þess að verða snðgglega að engu. Og dæmi eru til að flest 
dýrin hafa drepizt úr pest (hundapest). Hér er greint á milli refaræktarbúa 
og styttra eldis eftir timalengd. Stendur þetta styttra eldi venjulega ekki nema 
frá vori fram yfir nýár, í febr., að dýrunum er þá annaðhvort lógað eða 
send út lifandi. En hvortveggja þarf jafn nákvæmt dýralækniseftirlit.

Við 11. gr.
Það leiðir af sjálfu sér, að atvinnumálaráðuneytið setji öll nánari 

ákvæði um allt, er varðar refaræktarbúin. með reglugerð, þar sem um almenn 
lög er að ræða. Og eftirlit með öryggi geymslunnar sýnist vera bezt komið 
bjá lögreglustjóra og hreppstjóra.

Við 12. og 13. gr.
Ekki sýnist rétt að gefa refaræktarbúunum einkarétt til útflutnings 

á refum, þar sem verð mundi mjög lækka á yrðlingum og ekki nást betur 
tilgangurinn með vöruvöndun. Hér er því lagt til, að allur úlflutningur sé 
háður sérstöku eftirliti og ekki megi flytja út nema úrval.

Við 14. gr.
Gefur ekki tilefni til skýringa.

Við 15. gr.
Hér er hámark sekta sett svona hátt sökum þess, hve mikið verðmæti 

stendur f refaræktarbúunum.

S. Frumvarp

til laga um bændaskóla.

(Lagt fyrir Alþingi 1930).

1. gr.
Þar til öðruvisi verður ákveðið skulu vera tveir skólar á landi bér, er 

veiti bændaefhum nauðsynlega undirbúningsmenntun og sérþekking til undir- 
búnings stöðu þeirra. Skal annar skólinn vera á Hólum í Hjaltadal, en hinn á 
Hvanneyri í Borgarfirði. Skólarnir nefnast bændaskólar.

2. gr.
Á skólajörðnnum skulu vera hæfilega stór fyrirmyndarbú, rekin á 

kostnað rikissjóðs, og veita skólastjórar þeim forstöðu. Þar skulu fram fara
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bagnýtar tilraunir á ýmsum sviðum landbúnaðarins, svo sem ijarðrækt, kyn- 
bótum búfjár og öðru, er að búfjárrækt lýtur.

1 landi skólajarðanna má, ef fært þykir, koma upp nýbýlum, er ætlud 
séu kennurum skólanna til ábúðar.

Þingskjal 8

3. gr.
Við bvorn skóla skulu vera 4 fastir kennarar og er einn þeirra skóla- 

stjóri. Hefir hann aðalumsjón með nemendum skólans, húsum hans og 
áhöldum. Kennarar hafa allir leigulausa ibúð i skólanum. Fái kennarar ábúð 
á nýbýlum i landi skólajarðanna, samkvæmt 2. gr., skulu þeir að eins gjalda 
leigu fyrir landsnytjar. Að öðru leyti fer um launakjör kennara eftir launalögum.

4. gr.
1 hvorum skóla skulu vera 3 ársdeildir: undirbúningsdeild og 2 (yngri 

og eldri) búfræðideildir.
Skólaárið er frá 15. október til 30. april, þó skal námstimi i undirbún- 

ingsdeild ekki vera lengri en frá veturnóttum til sumarmála.

5- gr-
Til þess að fá inntöku i undirbúningsdeild hvors bændaskóla þarf 

nemandinn að vera fullra 16 ára að aldri og bafa tekið fullnaðarpróf samkv. 
lögum um fræðslu barna. Enginn getur fengið inntöku i yngri búfræðideild 
(2. bekk), nema hann hafi lokið burtfararprófi undirbúningsdeildar eða öðru 
prófi, er samsvari þvi.

Að öðru leyti skal ákveða inntökuskilyrði i skólana og deildir þeirra 
i reglugerð.

6. gr.
a. í undirbúningsdeildum skólanna skal kenna: móðurmálið, sögu þjóðar- 

innar, dönsku, reikning, dýrafræði, grasafræði, landafræði (aðallega lýsingu 
íslands og viðskiltalandafræði); dráttlist, handavinnu, söng, leikfimi og 
iþróttir eftir þvi sem við verður komið.

b. Kennsla i búfræðideildum skólanna er bæði bókleg og verkleg. Bóklega 
kennslan skal fara fram með fyrirlestrum, eftir þvi sem við verður komið. 
1 búfræðideildunum skal vera framhaldskennsla í þeim námsgreinum, sem 
kenndar eru i undirbúningsdeild, eftir þvi sem skólastjóri telur nauðsyn- 
legt eða reglugerð ákvedur, nema i dönsku og landafræði.

Stærðfræði skal kenna, bæði talnafræði og rúmmálsfræði, kenna 
skal og reikningshald, sérstaklega búreikninga. Ennfremur skal kenna: 
búnaðar- og verzlunarsögu; skal nemendum meðal annars kennt að færa 
sér i nyt skýrslur um atvinnuvegi vora og þjóðarhag. Kenna skal og 
eðbsfræði, efnafræði, steina- og jarðfræði, liffæra- og lifeðlisfræði, jarðræktar- 
fræði, búfjárfræði, þar á meðal um búfjársjúkdóma; mjólkurfræði, þar á 
meðal fitumælingar mjólkur; arfgengisfræði, verkfærafræði, þjóðfélagsfræði, 
búnaðarhagfræði og landbúnaðarlöggjöf.

1 verklegum efnum skalkenna: landmælingar og að kortleggja það,
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er nemendur mæla, smíðar og stevpugerð. Einnig skal veita leiðbeiningar 
um búfjárhirðingu og meðferð búfjár.

1 öllum deildum skólanna skal leggja áherzlu á leikfimi og íþróttir.
1 reglugerð skal kveða nánar á um fyrirkomulag kennslunnar, bæði i

undirbúnings- og búfræðideildum, og má þar meðal annars ákveða, að kenna 
skuli fleiri námsgreinir i skólunum.

7. gr.
Auk kennslu þeirrar, sem veitt er í ársdeildum skólanna, skal veita 

nemendum búfræðideildanna verklega kennslu í jarðyrkju, að vorinu, eftir að 
skóla er lokið; nemendum yngri búfræðideildar (2. bekkjar) 8-10 vikna tima 
og nemendum eldri búfræðideildar (3. bekkjar) 4—5 vikna framhaldskennslu.

Veita má utanskólanemendum aðgang að verklegu kennslunni, ef 
ástæður leyfa.

Við jarðyrkjunámið skal leggja áberzlu á, að nemendur læri alla notk- 
un jarðyrkjuverkfæra, bæði hestaverkfæra, jarðyrkjuvéla og annara verkfæra, 
og öll handtök er að þvi lúta, meðal annars alla notkun hesta við jarðyrkju. 
Sömuleiðis lokræsa- og skurðagerð til framræslu. Veita skal og kennslu i gras- 
fræsáningu og grasfrærækt, garðyrkju, blóma- og trjárækt.

8. gr.
Gjalda skal nemendum, sem taka þátt í jarðyrkjunáminu, kaup fyrir 

vinnu þeirra, eftir þvi sem reglugerð kveður nánar á um.

9. gr.
Verklega námið skal fara fram á skólajörðunum, eflir þvi sem hægt 

er að koma við, en verði verkefni ekki nægilegt á skólastaðnum, skal skóla- 
stjóra skylt, i samráði við atvinnumálaráðuneytið, að útvega nemendum verk- 
lega kennslu annarsstaðar, á tilraunabúum og búum, er styrks njóta af opin- 
beru fé. Semja má og við einstaka menn, ef þeir eru til þess hæfir, um að 
veita nemendum kennslu i jarðyrkju.

Ferðakostnað, er nemendur hafa af för sinni frá* skólanum til verklegs 
náms, skulu þeir fá greiddan af fé skólans.

10- gr.
Árspróf og burtfararpróf skal halda við skólana i lok skólaárs, i þeim 

námsgreinum, sem kenndar eru i ársdeildunum. Heimilt er að utanskólanem- 
endur gangi undir ársprófin.

Að loknu jarðyrkjunámi hvo.rrar búfræðideildar skal og fara fram 
verklegt próf i jarðyrkju. Heimilt er að jarðyrkjupróf yngri búfræðideildar 
fari fram að baustinu, fyrir þá nemendur, sem notið hafa jarðyrkjukennslu 
utan skólastaðarins, og utanskólanemendur, er æskja inntöku i eldri búfræði- 
deild (3. bekk).

Ekki má veita neinum inntöku i eldri búfræðideild nema hann hafi
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tekið jarðyrkjupróf yngri búfræðideildar og enginn getur fengið burtfararprófs- 
skírteini frá skólunum, fyrr en hann hefir staðizt burtfararpróf i jarðyrkju.

1 reglugerð skal kveða nánar á um próf við skólana.

11. gr.
Halda skal almenn búnaðarnámsskeið við skólana, viku til hálfsmán- 

aðar tima, til að gefa bændum og bændaefnum kost á að blýða á fyrirlestra 
bjá kennurum og öðrum þar til hæfum mönnum og taka þátt í umræðum 
um búuaðarmál.

12. gr.
Búnaðarráðunautar og dýralæknar í opinberri þjónustu eru skyldir til 

að aðstoða við kennslu i bændaskólunum og að halda fyrirlestra við búnaðar- 
námsskeiðin, ef bægt er að koma þvi við.

13. gr.
Skólastjóri skal sjá um það, að nemendur bændaskólanna eigi kost á 

ódýrri þjónustu á skólastaðnum og geti haft sameiginlegt mötuneyti.
Heimavist skal vera i skólanum fyrir alla nemendur.

14. gr.
Atvinnumálaráðuneytið hefir á hendi yfirstjórn bændaskólanna og gef- 

ur út reglugerð fyrir þá, er meðal annars kveður nánar á um inntökuskilyrði, 
námsskeið i sambandi við skólana, fyrirkomulag kennslunnar og um próf.

15. gr.
Eostnaður við að gera skólana úr garði samkvæmt lögum þessum 

greiðist úr rikissjóði. Svo greiðir hann og öll árleg útgjöld þeirra.

16. gr.
Út af breytingum þeim á rekstri skólabúanna, sem lög þessi hafa i 

för með sér, skal atvinnumálaráðuneytið leita samniriga við núverandi skóla- 
stjóra. Ef viðunandi samningar nást ekki, koma ákvæði 2. gr. til framkviemda 
þegar næst verða skólastjóraskifti.

Að öðru leyti koma lög þessi til framkvæmda 15. okh 1930.

17. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 48, 10. nóv. 1905, um 

bændaskóla, og lög nr. 25, 7. mai 1928, um viðauka við þau lög.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta:

Frumvarp þetta er samið af milliþinganefnd þeirri i landbúnaðarmál- 
um, er nú situr, og befir hún látið þvi fylgja greinargerð þá, sem hér fer á.eftir.
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Grein.argerð.

I.
Það er fyrir löngu viðurkennt, að þekking og kunnátta sé aðal- 

undirstaða allra framfara, jafnt i búnaði sem öðru. Jafnvel á mestu niður- 
lægingarárum þjóðarinnar á 17. og 18. öldinni, þegar einokunarverzlunin og 
ýmiskonar óáran hafði sorfíð svo að, að þjóðin barðist hreint og beint við 
dauðann, þá er það álit beztu manna þjóðarinnar, að aukin þekking á bjarg- 
ræðisvegunum og kunnátta i búnaðarstörfum sé eitt liklegasta ráðið til bjargar. 
1 mörgum þeirra »álitsskjala«, sem helztu embættismenn landsins sendu til 
stjórnarinnar á 18. öldinni, um sviðreisn lslands«, eru gerðar tillögur i þá 
átt, að landsmönnum sé veitt tilsögn i búnaðarstörfum og öðrum verklegum 
efnura. Þannig leggur Jón biskup Vidalin það til árið 1720, að norskt bænda- 
fólk, helzt frá Þrándheimi, sé flutt til Islands, til að kenna Islendingum vinnu- 
brögð, »tbi det norske folk veed langt beder at omgaaes med fiskerie og en 
deel landvesen end vore«? Og ennfremur leggur hann til, að ungir íslendingar 
séu sendir utan til náms i verklegum efnum. Þá er og alkunnugt, að Skúli 
Magnússon landfógeti hreyfði þessu sama máli siðar og að nokkrar fram- 
kvæmdir urðu í þá átt, fyrir hans tilstilli.

Þegar viðreisnin byrjaði, eða réttara sagt, viðleitnin til að befja þjóðina 
úr þvi ófremdar ástandi, sem hún var sokkin i, þá lögðu brautryðjendurnir 
ekki hvað sizt áberzlu á það, að fræða landsmenn um búskap og aðra bjarg- 
ræðisvegi (Skúli fógeti, Jón Eiriksson, Eggert ólafsson, sira Björn Halldórsson 
o. fl.), þó það bæri ekki mikinn sýnilegan árangur fyrst i stað.

En ekki er þó farið að vinna að stofnun reglulegs búnaðarskóla á 
Islandi fyr en löngu siðar, enda var þess ekki að vænta, eins og þá var ástatt. 
Slíkir skólar voru þá jafnvel ekki til bjá öðrum stærri og margfalt ríkari 
þjóðum; fyrsti búnaðarskóli á Þýzkalandi var t. d. ekki stofnaður fyr en 1806, 
en í Noregi 1825 o. s. frv.

II.
Fyrsti vísir til búnaðarskóla bér á landi mun vera sá, að ungur maður, 

Jón Espolin að nafni, hélt búnaðarskóla á heimili sinu, Frostastöðum i Skaga- 
firði, veturinn 1852—53. Þessi ungi maður hafði áður dvalið nokkur ár i 
Svíþjóð, Danmörku og Noregi til að læra jarðyrkju og kynna sér búnað. En 
hann dó árið 1853 og féll þá skóli hans niður.

En upp frá þessu var búnaðarskólamálinu samt haldið vakandi þar 
til sigur vannst að lokum.

Á Alþingi 1853 var lögð fram »bænarskrá« úr Suður-Þingeyjarsýslu um 
stofnun búnaðarskóla á Islandi. Kaus þingið nefnd i þetta mál og samkv. 
tillögum hennar sendi það konungi »bænarskrá« um málið, þar sem bann var 
beðinn um, að láta stofna »einn jarðyrkju og búnaðarskóla fyrir allt Island,

1) Bréf fri J. V. til Raben stiftamtmanns. 
AlþL 1930. A. (42. löggjafarþing). 13
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helzt i suðurumdæminu, þar sem kenndar verði hinar helztu greinir búnaðar 
og jarðyrkju, og sú bókleg menntun, sem þvi hlýtur að verða samferðat.

Auðsætt er að þingið vildi, að settur yrði á stofn góður og fullkominn 
skóli fyrir bændaefni, sem veitti bæði almenna menntun og bóklega og verk- 
lega sérmenntun. Var nefnd sú, er um málið fjallaði, töluvert kröfuhörð i 
þessu efni. Segir bún meðal annars um fyrirkomulag skólans: *

»Það er auðvitað, að i skóla þessum þarf að kenna bæði bóklega 
menntun, og aftur að geta notað þessa menntun i verknaðinum. Til bóklegrar 
menntunar teljum vér allt það, er timarnir krefja af þeim bónda, er vel má 
kalla menntaðan og færan um, að standa vel i stöðu sinni; þar undir teljum 
vér sér i lagi:

a. jarðvegsfræði, eður þekking á hinu ytra og innra eðli jarðvegsins;
b. grasafræði, □: að þekkja grös, not þeirra og lifseðli;
c. dýrafræði, einkum hvað þau venjulegu húsdýr snertir, þeirra eðli, bygg- 

ingu og o. fl.;
d. eðlisfræði, að þvi leyti hún viðkemur jarðyrkju; er það einkum »Meka- 

nisk Fysikt.
Sökum þess, að nú eru Englendingar og Þjóðverjar beztir jarðyrkjumenn 
taldir, ætlum vér ómissandi, að annaðhvort þessara mála væri kennt i skól- 
anum, auk islenzku, dönsku og reiknings.

Til verklegrar menntunar teljum vér einkum:
a. að kunna að fara með og hagnýta öll þau verkfæri, sem til þess þarf, að 

endurbæta jarðveginn;
b. hirðing jarðarinnar og húsa, og viðhald á verkfærum;
c. hirðing fénaðar;
d. hirðing fóðurs og matjurta;
e. bústjórn«?)

Þessi kafli nefndarálits búnaðarskólanefndarinnar á þinginu 1853 er hér til- 
færður vegna þess, að þegar i honum eru teknar skýrt fram þær kröfur, sem 
gera verður til góðs búnaðarskóla. Verður vist tæplega sagt, að bændaskólar 
vorir fullnægi þessum kröfum enn og hafa þær þvi fullt gildi enn þann dag i 
dag, þó liðin séu full 76 ár siðan þær voru gerðar.

Ekki verður annað sagt en að undirtektir stjórnarinnar undir »bænar- 
skrá« þingsins 1853, um búnaðarskóla, væru heldur daufar.’) Að visu fór hún 
vinsamlegum orðum um þá hugmynd, að komið yrði á búfræðiskennslu i 
landinu. Hinsvegar taldi hún allt of langt gengið i »bænarskrá« þingsins og 
vildi að byrjað yrði i mikið smærri stil, heldur en þingið hafði ætlazt til. 
Ekki gaf hún neina von um, að fé yrði veitt úr rikissjóði til slikra fram- 
kvæmda, en hvatti hinsvegar landsmenn til frjálsra framlaga i þessu augna- 
miði og hafði góð orð um, að veita þá kannske einhvern stuðning siðar, t. d. 
að láta leigulaust jarðnæði til skólaseturs.

Við þetta sat svo i mörg ár og ekkert varð úr framkvæmdum. Búuaðar-

1) Alpt. 1853.
2) Konungsúrskuröur I(74. 1855.
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skólamálinu var að visu hreyft á flestum hinum ráðgefandi þingum (sjá Alþ,- 
tiðindi 1855, 1857, 1859, 1863, 1865 og 1869) og stungið var upp á ýmsum 
leiðum. Stundum voru kröfurnar ekki hærri en það, að komið yrði um einu 
eða fleirum fyrirmyndarbúum með verklegri kennslu, eða þá að búfróðum 
mönnum yrði veittur lítilsháttar styrkur til að taka pilta til kennslu, og 
útvegað hentugt jarðnæði i þvi augnamiði. En allt af strandaði málið á þvi 
sama: peningaleysi; framlög fengust engin úr hinum sameiginlega rikissjóði 
Danmerkur og Islands. Ekki varð heldur af þvi, að landsmenn sjálfir kæmu 
málinu i framkvæmd, sem tæplega var heldur við að búast, eins og ástatt var.

En þegar svo fjárskilnaður íslands og Danmerkur var gerður með 
stöðulögunum 1871, þá var um leið leystur sá hnútur, sem búnaðarskólamálið 
hafði strandað á, þvi nú, er ekki var lengur hægt að krefjast fjárframlaga úr 
rikissjóði og landið hafði sinn sérstaka fjárhag, urðu landsmenn fúsari til að 
leggja á sig gjöld til þjóðþrifa. Búnaðarskólamálinu var þá lika ráðið til lykta, 
að þvi leyti er til þingsins kasta kom, á sama árinu og fjárskilnaður landanna 
var gerður, því þingið 1871 samþykkti frv. til tilskipunar um búnaðarskóla á 
lslandi, og hlaut það staðfestingu konungs 12. febr. 1872.

1 tilskipun þessari var svo ákveðið, að svo fljótt sem við yrði komið, 
skyldi stofna einn eða fleiri búnaðarskóla i hverju amti á Islandi. Til þess að 
standast kostnaðinn við þessa fyrirhuguðu skóla var heimilað að jafna niður á 
allar jarðir i hverju amti I'/j skildingi á hvert jarðarhundrað (búnaðarskólagjaldið).

III.
Með tilskipuninni frá 1872 og búnaðarskólagjaldinu, sem hún heimilaði 

að jafna niður, var grundvöllurinn að stofnun búnaðskóla hér á landi lagður. 
En tilskipun þessi var i eðli sinu aðeins heimildarlög, enda var þess enn nokkuð 
að biða, að hún kæmist til fullra framkvæmda.

Árið 1880 stofnaði Torfi i ólafsdal skólann þar, með stuðningi frá 
amtinu. Þá var og Hólaskóli stofnaður 1882 fyrir forgöngu Skagfirðinga og 
tók Norðuramtið siðar við rekstri hans, og að lokum urðu búnaðarskólarnir 
4, eins og kunnugt er, sinn i hverjum fjórðungi landsins. Á hver þeirra sina 
sögu og yrði of langt mál að rekja þær hér. Heldur skal aðeins með fáum 
orðum drepið á fyrirkomulag þeirra og þýðingu fyrir búnað vorn.

Þessir fyrri búnaðarskólar vorir voru (þó ekki allir í fyrstu) tveggja 
ára skólar og stóðu bæði vetur og sumar; kennslan var bæði bókleg og verk- 
leg. Eins og gefur að skilja voru skólarnir fátækir, einkum i fyrstu; vantaði 
jafnvel sæmileg húsakynni og margt fleira, sem nú þykir sjálfsagt við alla 
skóla. Samt er enginn efi á, að þeir höfðu mikil og góð áhrif á búnað vorn 
og alla menningu til sveita. Auk þeirrar fræðslu, sem skólarnir veittu i sér- 
greinum búfræðinnar, veittu þeir nemendum einnig nokkra almenna fræðslu 
og verkleg kennsla var þar mikil. Þeir sem komu úr skólunum höfðu því 
öðlazl meiri almenna menntun en almenningur, enda voru margir búfræð- 
ingar á þeim árum kennarar að vetrinum; þeir voru yfirleitt viðsýnni og 
áhugasamari heldur en fjöldinn og urðu þvi margir þeirra forgöngumenn i 
sveita- og félagsmálum, í sínum sveitum. En það sem hafði þó hvað mesta
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þýðingn var það, að búfræðingarnir kunnu mikið betur til verka, sérstaklega 
til jarðyrkjustarfa, heldur en allur almenningur, enda ukust jarðabætur mikið 
eftir að skólarnir tóku til starfa.

Jarðabætur voru að visu byrjaðar áður, en i smáum stil og fram- 
kvæmdar af vankunnáttu og með næsta ófullkomnum verkfærum. »TorfIjáir 
voru almennt notaðir til ofanafristu, og sneplarnir svo bornir burtu i fanginu; 
voru flögin siðan stungin upp og pæld með skóflum og pálum, sjaldan fært 
til, en hæðir og dældir héldu sér sem verða vildi; að bera undir þakningu 
var viða litið skeytt um, en aðal áherzlan lögð á að þekja svo, að hvergi yrði 
glufa, sem áburður gæti sezt i og aukið ræktuninat. En eftir að skólarnir tóku 
að starfa komu »búfræðingarnir með undirristuspaðann i stað ljásins, góðar 
skóflur i stað slitinna ræfla heima fyrir, og stungukvisl og gaflal i stað þess að
bogra og krafla i öllu með höndunum.................... Það var þvi um tima, að
ekki þótti verk unnið að jarðabótum, væri búfræðingur ekki í og með«?)

En smámsaman lærði almenningur vinnubrögð búfræðinganna og tók 
þau upp, og eru þau viða viðhöfð enn. Gefur að skilja, að þessi nýju vinnu- 
brögð voru til stórbóta á þeim tima, þó nú séu þau úrelt orðin og þörf á 
nýjum breytingum og nýrri aðferðum.

Ekki verður annað séð, en að fyrirkomulag þessara fyrri búnaðarskóla 
vorra hafi vorið heppilegt, eins og þá stóð á, og að starf þeirra hafi orðið til 
mjög mikilla nytsemda fyrir búnað vorn.

Hólaskóli var gerður að fjórðungsskóla árið 1889 og nokkrum árum 
siðar tók amtsráð Norðuramtsins beinlinis við yfírstjórn hans (áður hafði verið 
skólanefnd). Páll sál. Briem amtmaður lét sér mjög umhugað um viðgang 
skólans, og fyrir hans forgöngu var gerð gagngerð breyting á skólanum árið 
1902. Skólinn varð þá eingöngu vetrarskóli; skylda nemenda til verklegs náms 
féll niður, nema i landmælingum, þó var séð um að útvega nemendum þeim, 
sem óskuðu þess, nokkra verklega kennslu; skólastjórinn var losaður við bú- 
stjórnina og búið leigt öðrum manni. Fyrirkomulagi kennslunnar var og breytt 
og sniðið nokkuð eftir lýðháskólafyrirkomulaginu, kennt t. d. meira í fyrir- 
lestrum en áður. Jafnframt þvi, að þessi skipulagsbreyting var gerð á skólan- 
um, var ráðinn til bans nýr skólastjóri. Var það, eins og kunnugt er, Sigurður 
Sigurðsson núverandi búnaðarmálastjóri. Er hann fyrir löngu þjóðkunnur 
maður fyrir áhuga sinn og dugnað. Var hann þá ungur og nýkominn frá námi 
i Danmörku, þar sem bann mun, meðal annars, bafa kynnzt lýðháskólahreyf- 
ingunni. Undir stjórn Sigurðar var skólalifið á Hólum frjálslegt og engu siður 
lögð áberzla á, að vekja og glæða ábuga nemenda og hvetja þá til framtaks 
og dáða, en að veita þeim ákveðinn þekkingarforða, enda voru prófin að 
nokkru leyti afnumin.

Pó fyrirkomulag það, sem upp var tekið við Hólaskóla árið 1902 og 
siðar haft til fyrirmyndar við báða bændaskólana, hafi ekki reynzt eins vel 
hin síðari ár og i fyrstu var búizt við, sem siðar skal nánar vikið að, þá er 
það samt staðreynd, að Hólaskóli efldist mjög tyrstu árin eftir að þessi breyt-

1) Minningarrit Hólaskóla bls. 32 og 34.
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ing var gerð; aðsókn aö skólanum jókst stórum og skólavistin hafði á margan 
hátt hin beztu áhrif á nemendurna.

Ekki kemur það þó til neinna mála, að þakka hinu breytta fyrirkomu- 
lagi eingöngu hina miklu blómgun skólans á árunum eftir 1902, og jafnvel 
óliklegt, að það hafi verið aðal ástæðan. Orsakirnar hafa verið margar t. d. 
nýr, ungur og ötull skólastjóri, góðir kennslukraftar, vaxandi menntunarlöng- 
un almennings o. m. fl.

En í fyrstu varð mönnum samt einna starsýnast á skipulagsbreyting- 
una sjálfa og þótti hún i byrjun gefast svo vel, að milliþinganefnd sú í land- 
búnaðarmálum, sem skipuð var árið 1904, tók fyrirkomulag Hólaskóla til 
fyrirmyndar, þegar hún samdi frv. til laga um bændaskóla. Varð frv. þetta að 
lögum 1905, og samkv. þeim tók Iandið við búnaðarskólunum á Hólum og 
Hvanneyri (i fard. 1907) og nefnast þeir siðan bændaskólar. Fyrirkomulag 
þeirra varð að mestu óbreytt frá þvi, sem verið hafði á Hólum siðan 1902, 
þó var nú svo til ætlast, að skólastjórarnir yrðu jafnframt bústjórar. Með 
þessu sniði hafa svo bændaskólarnir verið siðan, nema hvað lýðskóladeild 
hefir nú verið stofnuð við Hólaskóla, samkv. heimildarlögunum frá 1928. Verður 
hér á eftir litillega vikið að þeirri reynslu, sem fengizt hefir um starfsemi 
skólanna á þessu timabili, jafnframt þvi, að grein verður gerð fyrir þeim 
breytingum, sem frumvarp þetta gerir á núverandi fyrirkomulagi þeirra.

IV.
Eins og kunnugt er, var milliþinganefndinni i landbúnaðarmálum, 

meðal annars, ætlað að gera tillögur um bændaskólana. Eitt hið fyrsta, sem 
nefndin gerði til undirbúnings þvi máli, var að skrifa skólastjórum beggja 
skólanna og beiðast umsagnar þeirra um málið. Barzt uefndinni mjög itarlegt 
svar frá Halldóri Vilhjálmssyni skólastjóra á Hvanneyri og er frv. þetta í 
mörgum atriðum sniðið eftir tillögum hans. Einnig gaf Steingrimur Steinþórs- 
son skólastjóri á Hólum ýmsar bendingar um málið, með bréfi til eins af 
nefndarmönnum (Bernh. Stefánssonar).

Nefndin hefir reynt að afla sér sem beztra upplýsinga um það, hvernig 
núverandi fyrirkomulag bændaskólanna hefir gefizt á liðnum árum og hvað 
helzt mundi þurfa lagfæringar við, i starfi þeirra.

Hin bóklega kennsla i sérgreinum búfræðinnar virðist vera og hafa 
verið í góðu lagi i bændaskólunum og að m. k. eins mikil og góð, eins og 
veitt er i búnaðarskólum annarsstaðar á Norðurlöndum. En aftur á móti hefir 
þótt verða misbrestur á þvi, að þessi bóklega þekking kæmi nemendunum að 
fullum notum, þegar þeir koma út í lífið og eiga að fara að notfæra sér hana 
i verkinu.

Aðsókn að bændaskólunum befir á seinni árum ekki verið eins góð 
og æskilegt hefði verið, sérstaklega að þvi er Hólaskóla snertir. Var koinið svo 
fyrir fáum árum, að Hólaskóli stóð næstum tómur, svo að gera varð sérstakar 
ráðstafanir til þess að húsrúm og kennslukraftar kæmu að einhverjum veru- 
legum notum. Var þá lýðskóladeildin, eins og kunnugt er, stofnuð við skól- 
ann og virðist það hafa gefizt vel, að minnsta kosti hefir aðsóknin mjög auk-
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izt síðan. Hin daufa aðsókn að bændaskólunum, á undanförnum árum, virðist 
þó engan veginn bera vott um minkaudi menntalöngun æskulýðsins yfirleitt. 
Það sýnir hin mikla aðsókn að öðrum skólum, sérstaklega að binum nýju 
héraðsskólum. Orsökin til hinnar daufu aðsóknar hlýtur því að vera sú, að 
hinum ungu mönnum hafa fundizt aðrir skólar fýsilegri. Verður ekki hjá því 
komizt, að taka nokkurt tillit til þess, hvaða kröfur æskulýðurinn sjálfur gerir 
til skólanna, þvi ekki koma bændaskólarnir að tilætluðum notum, nema þeir 
séu vel sóttir.

Ungir menn þrá að afla sér almennrar menntunar, og þó ungur sveita- 
maður ætli að verða bóndi og vilji sérstaklega búa sig undir þá stöðu, þá vill 
hann afla sér þekkingar og kunnáttu i fleiru en þvi, sem beinlinis tilheyrir 
búfræði. Þetta er og mjög eðlileg ósk, þvi enginn er eingöngu bóndi, heldur 
fyrst og fremst maður, sem á að lifa í mannlegu félagi og þarf því að vita 
deili á fleiru en þvi, sem beiniínis kemur við hans afmarkaða verkabring, i 
þrengri merkingu.

Eins og hér að framan er vikið að, veittu hinir fyrri búnaðarskólar 
vorir töluverða kennslu i almennum fræðigreinum, jafnframt búfræðinni, og 
einnig mikla verklega kennslu i jarðrækt o. fl. Takmark þeirra var, að nem- 
endur gætu lært þar allt það helzta, sem bónda er nauðsynlegt að kunna, til þess 
að geta staðið vel i stöðu sinni sem bóndi og borgari í þjóðfélaginu. Litur 
milliþinganefndin svo á, að það orki að minsta kosti mjög tvímælis, hvort 
breyting sú, sem siðar var gerð á skólunum, þegar þeim var breytt í vetrar- 
skóla og dregið til muna úr kennslu i almennum fræðigreinum, hafí verið 
til bóta að öllu leyti.

Það er viðurkennt af skólamönnum, að sérfræðinám komi því aðeins 
að notum, að það byggist á nokkurri almennri menntun. Halldór Vilhjálms- 
son skólastjóri getur þess t. d. i áðurgreindu bréfí til nefndarinnar, að lélegur 
undirbúningur nemenda í skólann hafí oft valdið hinum mestu örðugleikum 
við námið. Til þess að starf bændaskólanna beri tilætlaðan árangur, þurfa þeir 
þvi annaðhvort, að krefjast nokkurrar undirbúningsmenntunar, sem skilyrði 
fyrir inntöku i skólana, eða þá að veita hana sjálfir.

Það befði nú verið einna eðlilegast i þessu efni, að samband og sam- 
vinna kæmist á, á milli bændaskólanna og héraðsskólanna, þannig t. d., að 
eins vetrar nám i héraðsskóla yrði sett sem skilyrði fyrir inntöku i bænda- 
skóla, en héraðsskólarnir sniðu aftur á móti kennsluna nokkuð eftir því. Er 
mjög líklegt að þessi tilhögun verði upptekin i framtiðinni. En eins og nú er 
ástatt sá nefndin sér ekki fært að leggja þetta til. Fyrst og fremst vegna þess, 
að hún hefír hvorki vald né neina aðstöðu til að gera neinar tillögur viðvikj- 
andi breytingum á héraðsskólunum. í öðru lagi mundu margir unglingar 
verða útilokaðir frá að geta sótt bændaskóla, ef nám i héraðsskóla yrði sett 
sem inntökuskilyrði, þvi aðsókn að héraðsskólunum er svo mikil, að erfitt 
hefír reynst fyrir unglinga lengra að, að íá inntöku i þá. Er þvi hætt við að 
unglingar úr þeim héruðum, sem ekki hafa komið upp héraðsskóla, kæmust 
ekki að. Fyrst um sinn virðist þvi ekki annað vera fyrir hendi, en að bænda- 
skólarnir sjálfir veiti hina nauðsynlegustu undirbúningsmenntun, eins og hinir



eldri búnaðarskólar vorir gerðu. Er sú tilhögun nú þegar upptekin i Hólaskóla 
og hefir gefizt vel.

Til mála gat komið, að hafa skólana aðeins tveggja ára skóla, eins 
og þeir eru nú, þó þar yrði tekin upp meiri kennsla i almennum fræðigrein- 
um; yrði þá sú kennsla fyrri námsveturinn, eins og var í búnaðarskólunum 
gömlu, en sérnúmið stundað hinn siðari vetur. En með þvi móti hefði auð- 
vitað orðið að draga töluvert úr þeirri búnaðarkennslu, sem skólarnir veita 
nú. Má i þessu sambandi benda á, að annarsstaðar á Norðurlöndum, sér- 
staklega í Danmörku, eru eins árs búnaðarskólar algengir. Milliþinganefndin 
hefir þó ekki viljað hverfa að því ráði, að leggja til að draga úr búnaðar- 
kennslunni á nokkurn hátt. Heldur þvert á móti, að auka hana og bæta, 
eins og frv. þetta sýnir.

í áður nefndu bréfi Halldórs Vilhjálmssonar skólastjóra á Hvanneyri 
er það lagt til, að stofnaðar verði eins vetrar undirbúningsdeildir við bænda- 
skólana, er veiti almenna undirbúningsmenntun, en búnaðarnámið standi yfir 
i tvö ár eftir sem áður, þannig að ársdeildirnar verði þrjár i hvorum skóla, 
að undirbúningsdeildunum meðtöldum. Hefir milliþinganefndin fallizt á þessa 
tilhögun, enda er frv. þetta sniðið beinlinis eftir tillögum Halldórs, að þvi er 
snertir skipulag skólanna.
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V.
Hér að framan befir, meðal annars, nokkuð verið vikið að þvi, hvaða 

þýðingu það hafðí fyrir búnað vorn, þegar búnaðarskólarnir tóku til starfa og 
búfræðingarnir komu út um sveitirnar með ný og betri verkfæri og nýjar og 
betri vinnuaðferðir. Siðan eru timarnir orðnir breytlir og nú eru þau verk- 
færi orðin úrelt og nýjar og enn betri aðferðir fundnar til að rækta jörðina. 
Er hin mesta nauðsyn, að i bændaskólum vorum sé öllum nemendum kennd 
vinnubrögð og notkun verkfæra og véla á þann hátt, sem timarnir nú 
krefja.

Með hverju árinu sem liður verður erfiðara og erfiðara að fá verka- 
fólk til sveita; vinnukrafturinn er lika orðinn svo dýr, að landbúnaðurinn, í 
þeirri mynd, sem hann nú er rekinn viðast i landinu, getur með engu móti 
staðizt i samkeppninni við aðra atvinnuvegi um vinnuafl. Það virðist og nú 
vera viðurkennt af öllum bugsandi mönnum, að viðreisn landbúnaðarins 
verði að koma með sama hætti og annara atvinnuvega, að þvi leyti, að hann 
verði að fylgjast með timanum og taka vélarnar i þjónustu sina. En slikt 
getur þó ekki orðið án staðgóðrar þekkingar og verklegrar kunnáttu. Það er 
þvi auðsætt hversu áriðandi það er fyrir bændaefnin, að læra þau vinnubrögð 
við jarðrækt og annað, sem nútiminn krefur og notkun hinna beztu vinnu- 
tækja. Ætti það að vera hið allra sjálfsagðasta nám í bændaskólum vorum. 
Eru í frv. þessu gerðar tillögur um, að verklegt jarðyrkjunám verði aukið við 
skólana og gert að skyldunámi fyrir alla nemendur.

Um hinar einstöku greinar frumvarpsins skal tekið fram eftirfylgjandi:
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Um 1. gr.
Skólastaðirnir eru ákveðnir hinir sömu og verið hafa og þarf það 

engrar skýringar við.
Um 2. gr.

Hér er lagt til að fyrirmyndarbú séu rekin á skólajörðunum. Er ekki 
hvað minnst um það vert, að nemendur bændaskólanna kynnist fyrirmyndar- 
búskap. Hefir það hina mestu þýðingu, að búnaður og allir heimilishættir séu 
þannig á skólaheimilinu, að eftirbreytnisvert sé; hefir dvöl á hinum beztu 
heimilum jafnan þótt ágætur skóli fyrir unglinga.

Ætlast er til, að á skólabúunum séu gerðar ýmsar tilraunir i jarðrækt, 
kynbótum búfjár o. s. frv. Er þess ekki að vænta að einstakir menn leggi út 
i slikar tilraunir, á sinn kostnað. Verklegu kennslunni við skólabúin þarf og 
að haga þannig, að nemendurnir hafi sem allra mest gagn af henni, án tiU 
lits til þess, á hvern hátt vinna þeirra kemur búinu sjálfu að mestum notum. 
Af þessum ástæðum virðist bæði eðlilegast og öruggast, að búin séu rekin á 
kostnað rikissjóðs. Gæti annars viljað til, að hagsmunir bústjórans sætu í 
fyrirrúmi fyrir þörf nemendanna, eða að minnsta kosti komið upp grunur 
um það, sem þá gæti spillt samkomulagi og góðum árangri námsins, jafnveí 
þó hann væri ástæðulaus.

Heppilegast virðist, að ekki sé nema einn húsbóndi á heimilinu, og er 
þvi lagt til, að skólastjórarnir séu jafnframt bústjórar, eins og undanfarið hefir 
átt sér stað.

Mjög er það óheppilegt fyrir hvern skóla, ef sifellt verða skifti á 
kennurum. Þó kennurum bændaskólanna sé ætlaður leigulaus bústaður i 
skólunum og þó launakjör þeirra verði þolanleg að öðru leyti, þá er mjög 
hætt við, að þeir verði ekki stöðugir í þjónustu skólanna, nema þeim sé tryggð 
aðstaða til að geta átt sjálfstæð heimili. Er þvi lagt til, að í landi skólajarð- 
anna megi, ef fært þykir, koma upp nýbýlum, er ætluð séu kennurum til 
ábúðar. Ef þetta ákvæði kæmist i framkvæmd, ætti það að stúðla að þvi, að 
tryggja skólunum góða kennslukrafta. Auk þess mundi með þessu móti fást 
mjög heppilegt verkefni íyrir nemendur, við verklegt nám.

Um 3. gr.
Verði ársdeildirnar i skólunum 3, eins og frv. þetta gerir ráð fyrir, 

virðist ekki veita af 4 föstum kennurum við hvorn skóla.

Um 4. gr.
Hér er ætlast til að ársdeildir skólanna verði 3, þannig að undirbún- 

ingsdeildum verði bætt neðan við þá. Hefir verið vikið að þessu efni hér að 
framan og nægir að visa til þess.

Um 5. gr.
Lágmark aldurs við inntöku i undirbúningsdeildirnar er hér sett 16 

ár. Að sjálfsögðu yrði og tilsvarandi aldurstakmark i búfræðideildunum; gætu
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nemendur með því móti, i fyrsta lagi, útskrifast frá skólunum 19 ára gamlir. 
Er ekki fært að setja lægra aldurstakmark, því tæplega hafa nemendur full 
not kennslunnar, sérstaklega i verklegum efnum, ef þeir eru svo að segja á 
barnsaldri.

Sjálfsagt er að krefjast þess, að nemandi hafi lokið námi i undirbún- 
ingsdeild, eða sýni með prófi að hann bafi fengið jafn mikia undirbúnings- 
menntun annarsstaðar, áður en hann byrjar á búfræðinámi. Liklegt er að 
nám i yngri deild héraðsskóla reynist nokkurn veginn fullnægjandi undirbún- 
ingur undir búfræðinámið; væri a. m. k. æskilegt, að bændaskólarnir og hér- 
aðsskólarnir samræmdu start sitt að þvi leyti.

Um 6. gr.
Ætlazt er til að undirbúningsdeildirnar veiti almenna undirbúnings- 

menntun, þó með sérstðku tilliti til þess, að námið sé undirbúningur undir 
búfræðinám. 1 raun og veru er hér ekki bætt við ððru en dönsku og landa- 
fræði fram yfir þær námsgreinir, sem nú eru kenndar í bændaskólunum. En 
þar sem námstíminn lengist um einn vetur, ætti að mega kenna hinar al- 
mennu fræðigreinir itarlegar heldur en nú er gert. Þannig ætti að sjálfsögðu 
að leggja mikið meiri áherzlu á móðurmálið og sðgu þjóðarinnar heldur en 
nú er hægt að koma við í skólunum.

Rétt virðist að taka upp kennslu i einu Norðurlandamáli i undirbún- 
ingsdeildunum, þvi eins og eðlilegt er vegna fólksfæðarinnar hér, eru bók- 
menntir vorar svo fáskrúðugar, að því er kemur til almennra fræðigreina, að 
öldungis er nauðsynlegt fyrir þann, sem vill afla sér verulegrar þekkingar i 
fleiru en þjóðlegum fræðum, að geta lesið eitthvert útlent tungumál, og sýnast 
þá Norðurlandamálin vera hendi næst, enda auðveldust; virðist rétt að láta 
dönskuna sitja i fyrirrúmi fyrst um sinn, þó það skuli játað, að sænska gæti 
ekki siður komið til greina.

Telja verður sjálfsagt, að landafræði sé kennd i undirbúningsdeildunum.
1 búfræðideildunum er ætlast til að kenndar verði allar sömu náms- 

greinir eins og nú eru kenndar i bændaskólunum, en þar sem nemendurnir 
verða betur undirbúnir, verður hægt að kenna þessar námsgreinir itarlegar 
heldur en nú er gert.

Um 7. gr.
Að áliti milliþinganefndarinnar hefði það verið allra æskilegast, ef hægt 

hefði verið að ætla nemendum bændaskólanna að vera við verklegt jarðyrkju- 
nám heilt sumar, á milli námsvetranna í búfræðideildunum. En nefndin sá 
þó ekki fært að ganga svo langt i tillögum sínum af ótta um, að það mundi 
draga úr aðsókn að skólunum. Hér er þvi lagt til, að nemendur verði við 
verklegt jarðyrkjunám i 2 vor; fyrra vorið 8—10 vikna tíma og siðara vorið 
4—5 vikna framhaldsnám, fyrir burtfararprófið. Með góðri tilsögn ættu nem- 
endur með þessu móti að geta fengið sæmilega kunnáttu og nokkra æfingu i 
öllum helztu jarðyrkjustörfum. Leggja verður sérstaka áherzlu á, að nemend- 
ur læri alla notknn jarðyrkjuverkfæra og véla, og verður þvi að sjá um, að 
öll þau tæki séu til á skólabúunum.

Alþt 1930. ▲. (42. lðggjafarbing). 14



106

Rétt er að leyfa einnig utanskólamönnum að taka þátt i jarðyrkju- 
náminu við skólana, ef ástæður leyfa, þvi æskilegt er, að sem allra flestir 
kunni til þeirra starfa.

Um 8. gr.
Fátækir nemendur, sem kosta sig í skóla að vetrinum og hafa ef til 

vill ekki annað en vinnu sina við að styðjast, geta ekki misst vorkaup sitt. 
Verður því að ætla þeim kaup, á meðan þeir eru við jarðyrkjunámið, jafn- 
vel þótt skólabúið skaðist vegna þess, þvi annars er hætt við, að jarðyrkju- 
námsskyldan yrði til þess að draga úr aðsókn að skólunum. Er þess og að 
vænta, að þjóðfélagið auðgist i framtíðinni, vegna bættra vinnubragða þessara 
manna, margfalt meira en tilkostnaðinum nemur.

Um 9. gr.
Sjálfsagt er að verklega kennslan fari fram á skólastöðunum, eftir þvi 

sem bægt er að koma þvi við. En hugsanlegt er að verkefni þrjóti þar, að 
minnsta kosti að nokkrn leyti, og er þá ekki annað fyrir hendi en að útvega 
nemendum kennslu annarsstaðar. Virðist þá sjálfsagt, að tilraunabú og önnur 
slik bú, sem njóta styrks af opinberu fé, komi fyrst til greina.

Um 10. gr.
Hér er lagt til að próf fárspróf og burtfararpróf) verði við bændskól- 

ana, bæði i þeim námsgreinum, sem kenndar eru i ársdeildum þeirra, og eins 
verkleg próf i jarðyrkju.

Það skal að visu viðurkennt, að prófin eru langt frá því að vera 
neinn óskeikull dómur um kunnáttu nemendanna og þaðan af siður um 
hæfileika þeirra. En aftur á móti er það samt vist, að þau eru til nokkurrar 
tryggingar og aðhalds við námið.

Verði frv. þetta samþykkt, ætti að mega vænta þess, að nemendur 
frá bændaskólunum verði töluvert betur að sér hér eftir en hingað til, eink- 
um i verklegum efnum. Búast má þvi við, að þeir verði öðrum fremur 
fengnir til að standa fyrir ýmsum meiri báttar búnaðarframkvæmdum, eins 
og átti sér stað um bina eldri búfræðinga, og eru þá prófin, einkum þau 
verklegu, til nokkurrar tryggingar einnig fyrir almenning.

Um 11. gr.
Greinin er samhljóða núgildandi lagafyrirmælum og þarf ekki nánari 

skýringa við.
Um 12. gr.

Það er mjög æskilegt, að sem mest og bezt samvinna eigi sér stað 
milli bændaskólánna og annara þeirra, sem hafa forgöngu i búnaðarmálum vorum.

Virðist og sanngjarnt, að skólarnir fái að einhverju leyti að njóta starf- 
semi búnaðarráðunauta og dýralækna, sem eru i opinberri þjónustu, ef hægt 
er að koma þvi við. Mundi það á margan hátt hafa hina mestu þýðingu að 
sameina þannig skólana og beint framkvæmdastarf i þjónustu landbúnaðarins.

Þingskjal 8
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Um 13. gr.
Grein þessi er svo til samhljóða núgildandi lagafyrirmælum. Þarf því 

ekki nánari skýringa við.
Um 14. og 15. gr.

Þurfa ekki skýringar við.

Um 16. gr.
Ekki er rétt að rifta gerðum samningum við núverandi skólastjóra. 

Verði frumv.* þetta að lögum, er hinsvegar æskilegt, að nýir samningar komist 
á, i samræmi við þau.

Um 17. gr.
Þarf ekki skýringa við.

9. Frumvarp

til Iaga um stofnun flugmálasjóðs íslands.

(Lagt fyrir Alþingi 1930).

1. gr.
Meðan flugvélar eru notaðar til sildarleitar, skal aukagjald lagt á hvert 

sildarmál og hverja tunnu saltaðrar sildar, og skal með aukagjöldum þessum 
stofnaður flugmálasjóður íslands.

2. gr.
Tekjum sjóðsins skal fyrst og fremst varið til þess að standast.kostnað 

af notkun flugvéla til sildarleitar og til þess að koma skipulagi á samvinnu 
milli flugvéla og sildarskipa. Að öðru leyti skal tekjum sjóðsins varið til flug* 
ferða á Islandi innan þeirra takmarka, sem segir í 5. gr.

3. gr.
Hvert skip, er veiðir sild með herpinót, skal gjalda i sjóð þennan 10 

aura af hverju máli bræðslusíldar og af hverri tunnu saltaðrar sildar eða 
annarrar verkaðrar sildar eða beitusildar. Eitt mál bræðslusildar skal talið 
150 kg. og skal jafngilda einni tunnu saltaðrar sildar.

4. gr.
Atvinnumálaráðuneytið skipar fyrir með reglugerð um, hversu inn- 

heimta skuli gjöld þessi og um tilhögun á starfsemi sjóðsins.

5. gr.
Sjóður þessi tekur til starfa 1930, og má verja allt að #/i« af tekjum 

hvers árs i ofannefndu markmiði.
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Ö- gr.
Atvinnumálaráðuneytið hefir á hendi stjórn sjóðsins og skal það á- 

vaxta fé hans í Landsbankanum. Reikningur sjóðsins skal árlega birtur i 
Stjórnartiðindunum.

7. gr.
Lðg þessi öðlast þegar gildi.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.

Síðastliðin tvö sumur hefir flugvél verið notuð til sildarleitar hér við 
land, og mun það almennt talið hafa orðið að nokkru liði. En kostnaður 
við að halda flugvélinni úti hefir orðið mjög mikill, vegna þess að slik farar- 
tæki eru afardýr i rekstri. Eigi að verða framhald á þessari nýung, sem sjálf- 
sagt má telja sjávarútveginum til nokkurra hagsbóta, verður þvi á einhvern 
hátt að sjá fyrir fé til þess að greiða með kostnaðinn af úthaldi flugvélarinnar 
að meira eða minna leyti. Verður ekki séð annað en að sanngjarnt'sé að 
kostnaðurinn sé að meira eða minna leyti greiddur af sildarútgerðarmönnum, 
sem einir hafá flugvélarinnar not, en það virðist bezt verða með þvi, að 
leggja ákveðið lágt gjald á hverja tunnu saltaðrar sildar og annarrar sildar, 
sem verkuð er til manneldis eða beitu, og á hvert mál bræðslusildar, ef sildin 
er veidd með herpinót. Reknetaskip og landnótaveiðimenn hafa flugvélarinnar 
lítil eða engin not, og er þvi rétt, að sú síld, sem veidd er þannig, sé undan- 
þegin gjaldi. Rétt þykir að ekki sé varið öllum árstekjum sjóðsins til flugvéla- 
úthalds, því æskilegt er að sjóðurinn vaxi smám saman, svo að unnt yrði, ef 
til vill siðar, að færa gjaldið niður, eða auka við flugvélakostinn, ef það þætti 
æskilegt.

Ýmsir af helztu sildarútvegsmönnum hafa tjáð sig frumvarpi þessu 
meðmælta.

Einstakar greinar frumvarpsins virðast ekki þurfa skýringa.

1O. Frumvarp

til laga um breyting á 1. gr. laga nr. 16, 7. mai 1928. [Laun embættismanna]. 

(Lagt fyrir Alþingi 1930).

Fyrir orðin »til ársloka 1930« komi: til ársloka 1932.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta. 

í árslok 1930 falla úr gildi ákvæðin um dýrtiðaruppbót starfsmanna
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rikisins. En með þvi að nauðsynlegt verður að teljast að einbver tilsvarandi 
ákvæði komi i þeirra stað, er þetta frv. fram borið.

Stjórnin befír ekki séð sér fært, að þessu sinni, þar sem festing krón- 
unnar er enn ekki fengin með lögum, að gera tillögur um gagngerðá breyting 
á launum embættismanna, enda myndi beppilegra að milliþinganefnd væri 
falið að gera tillögur um úrlausn launamálsins.

11. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 76, 28. nóv. 1919, um breyting á yfirsetu- 
kvennalögum, nr. 14, 22. október 1912.

(Lagt fyrir Alþingi 1930).

1- gr.
í stað 1. gr. laga nr. 76, 28. nóv. 1919 komi:
Laun yfírsetukvenna i kaupstöðum skulu greidd úr bæjarsjóði, en i 

sveitum að einum þriðja hluta úr sýslusjóði og að tveimur þriðju hlutum úr 
rikissjóði. Utan kaupstaða skulu launin greidd á manntalsþingi, en mánaðar- 
lega i kaupstöðum.

Launin skal miða við manntal umdæmisins við siðustu áramót þannig:
1. 1 þeim umdæmum, þar sem íólkstal er 300 eða minna, skulu árslaun 

vera 300 krónur.
2. 1 umdæmum, sem bafa fleiri en 300 manna, skulu árslaunin vera 300 

krónur, að viðbættum 10 kr. fyrir hverja fulla fimm tugi manna, sem fram 
yfír eru 300.

3. 1 kaupstöðum, þar sem eru tvær eða íleiri yfírsetukonur, skal deila ibúa- 
tölu jafnt milli þeirra, og þvi næst reikna þeim laun á' sama hátt og öðr- 
um yfírsetukonum, þó aldrei yfír 1000 kr. i byrjunarlaun.

Laun allra yfírsetukvenna skulu hækka eftir 5 ár um 50 krónur, og 
eftir önnur 5 ár um 50 krónur. Þó mega launin án dýrtiðaruppbótar aldrei 
fara fram úr 1500 krónum.

Á laun þéssi greiðist dýrtiðaruppbót af aðiljum eftir þeim reglum, sem 
gilda um starfsmenn rikisins. Yfírsetukonur, sem skipaðar hafa verið áður en 
lög þessi öðluðust gildi, taka launabót eftir þjónustualdri.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1931.

3. gr.
Þá er lög þessi hafa öðlazt 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.
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A t h u g a s e m d i r við lagafrumvarp þetta:

Með lögum nr. 27, 17. des. 1875, var fyrst komið föstu skipulagi á 
yfirsetukvennaskipun hér á landi. Allt þangað til hafði rikt fullkomið skipu- 
lagsleysi i því efni. Þá voru 2 yfirsetukonur i Reykjavik, er höfðu laun úr 
landssjóði, 100 kr. hvor um sig, 1 i Vestmannaeyjum, er bafði laun af lækna- 
sjóðnum íslenzka, og 65 (þar af 37 i Suðuramtinu) aðrar yfirsetukonur, er 
allar höfðu 200 kr. til launa, eða að meðaltali um 3 kr. árlega hver þeirra. 
Með nefndum lögum var svo ákveðið að hverri sýslu skyldi skipt i yfirsetu- 
kvennaumdæmi eftir ákvæðum amtsráðsins, og að i hverjum kaupstað skyldu 
vera ein eða fleiri vfirsetukonur eftir ákvörðun bæjarstjórnar. I Reykjavík voru 
yfirsetukvennalaunin 100 kr. árlega, i Vestmannaeyjum 60 krónur, en i sveit- 
um og hinum kaupstöðunum 40 krónur. Eftir 10 ára góða þjónustu i sveit 
mátti sýslunefndin að auki veita allt að 20 kr. viðbót á ári. Hún gat og veitt 
hæfileg ettirlaun, ef henni þótti ástæða til, yfirsetukonu, er varð að láta af 
starfanum vegna elli eða sjúkleika. Öll laun og eftirlaun átti að greiða úr 
hlutaðeigandi sýslu- eða bæjarsjóði, en kostnað við kennslu yfirsetukvenna að 
meðtöldum ferðakostnaði og kostnað til nauðsynlegra áhalda skyldi greiða 
úr landssjóði.

Þótt hér væru eigi veitt rifleg laun, var þó um verulegar umbætur á 
kjörum yfirsetukvenna að ræða frá þvi sem verið hafði, enda hélzt þessi 
launaskipun óbreytt þangað til 1894. Þá var með lögum 9. apríl gerð sú 
breyting, að launin voru ákveðin 100 kr. í öllum kaupstöðum landsins, en 60 
kr. f sveitum, árlega. Um viðbót og eftirlaun voru fyrri ákvæði óbreytt. Það 
gekk þó ekki greiðlega að fá þessa litlu launahækkun samþykkta. Á næstu 
þingum, 1897, 1899 og 1902 var gerð tilraun til þess að koma launabyrðinni 
af sveitar- og bæjarsjóðunum yfir á landssjóð, en það náði ekki fram að ganga.

Yfirsetukonur landsins voru alltaf mjög óánægðar með þessi launakjör 
sin, og sendu því kvartanir yfir þeim til þingsins. Þannig lá fyrir Alþingi 
1911 beiðni frá 92 yfirsetukonum víðsvegar af landinu. Varð það til þess, að 
neðri deild samþykkti ályktun um að skora á stjórnina að sjá um að Iauna- 
kjör yfirsetukvenna yrðu tekin til ihugunar og undirbúa sem fyrst nýja löggjöf 
um það efni. Stjórnin lagði því fyrir Alþingi 1912 frumvarp til yfirsetukvenna- 
laga, er landlæknir hafði samið. Taldi nefndin i Ed. málið óvanalega vel 
undirbúið. Eftir frumvarpinu átti að miða launin við fólkstal i umdæminu 
við siðustu áramót, þannig: 1. 1 umdæmum, þar sem fólkstal var 200 eða 
minna, áttu árslaun yfirsetukonu að vera 60 kr. 2. Þar sem fólkstal var yfir 200 
áttu launin að vera 60 kr. áð viðbættum 10 kr. fyrir hverja fulla fimm tugi 
manna, fram yfir 200, þó svo að launin fari aldrei fram úr 500 kr. 3. 1 kaup- 
staðaumdæmum átti að deila íbúatölu jafnt milli þeirra, og reikna þvi næst 
laun þeirra á sama hátt og öðrum yfirsetukonum, þó svo, að launin færu 
aldrei fram úr 500 krónum. »Þessi reglat, segir i athugasemdunum, »um laun 
yfirsetukvenna bætir að miklum mun launakjör yfirsetukvenna, þar sem þess
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er frekast þðrf, en getur þó hinsvegar ekki talizt að iþyngja nm skör fram 
hlutaðeigandi héruðum, sem launin eiga að greiðaa.

Þessar tillögur náðu þó ekki að öllu leyti samþykki þingsins; það 
breytti ibúatölunni úr 200, upp i 300, en hækkaði jafnframt launin úr 60 kr. 
upp i 70 kr., lækkuðu launin fyrir hverja fulla fimm tugi mann úr 10 kr. 
ofan i 5 kr. Voru þetta allriflegar launaviðbætur, einkum i hinum fjölmennari 
héruðum. Þessi ákveðnu laun mátti sýslunefnd eða bæjarstjórn hækka, ef sér- 
stakar ástæður þóttu til, án þess launahækkuninní væru nokkur takmörk 
sett. Um eftirlaunin gilda sömu ákvæði og áður. Þessi yfirsetukvennalög voru 
siðan staðfest af konungi 22. okt. 1912.

Þessi skipun hélzt þangað til 1919. Þá var með lögum nr. 76,28. nóv., 
gerð mikil breyting á launum yfirsetukvenna. Þau voru eftir þessum lögum 
miðuð við fólkstal eins og áður, en þau voru hækkuð úr 70 kr. upp í 200 kr., 
þar sem fólkstal var 300 eða minna. Launaviðaukinn fyrir hverja fulla fimm 
tugi manna var hækkaður úr 5 kr. upp i 10 kr., þó svo, að launin fari aldrei 
fram úr 1000 kr. (í stað 500 áður). 1 kaupstöðum gilti hið sama og áður, en 
þó svo, að launin þar mættu heldur ekki fara fram úr 1000 kr. Loks var svo 
ákveðið, að laun allra yfirsetukvenna skuli hækka fimmta hvert ár um 25 kr., 
unz launabótin næmi 75 kr., og hafi þær þá náð háraarki launa sinna. Með 
þessum lögum var ennfremur gerð sú breyting á hinni eldri löggjöf, að laun 
yfirsetukvenna utan kaupstaða skyldu goldin að hálfu úr sýslusjóði og að 
hálfu úr rikissjóði; var með þessu allmikilli byrði velt yfir á rikissjóð. I 
núgildandi fjárlögum er hluti rikissjóðs af launum yfirsetukvenna talinn 
36000 kr.; frá sýslufélögunum eru þá greiddar aðrar 36000 kr., eða alls 72000 
kr. 1 Reykjavík eru launin liðugar 5000 kr.; sé sama upphæð talin bjá hinum 
kaupstöðunum, sem mun ekki vera fjarri lagi, er alls greitt á landinu til yfir- 
setukvenna um 82000 kr. úr almennum sjóðum. Fram að árinu 1875 voru 
launin alls 460 kr., nú eru þau 82000 kr.; mun erfitt að benda á aðrar eins 
launabætur hjá nokkurri annarri stétt hér á landi.

Það þykir mega fullyrða, að með lögunum frá 1919 hafi yfirsetukonum 
verið veitt fullt eins rifleg launabót og öðrum embættis- og sýslunarmönnum 
landsins var veitt um líkt leyti, er þeir hafa orðið að una við siðan. Þetta 
hafa og yfirsetukonurnar sjálfar viðurkennt, þvi að i umsókn þeirra til Alþingis 
1926 játa þær þetta beint. sÞessi lög frá 1919 voru, eins og gefur að skilja, 
mjög mikil réttarbót frá þvi sem verið hafði siðan 1912«. Samt sem áður hafa 
yfirsetukonur landsins verið óánægðar með launakjör sin. 1926 sendn þær 
beiðni um launaviðbót til Alþingis. Var þá i Gd. borið upp af þingmanna 
hálfu frumvarp um allriflega Iaunahækkun til þeirra, er var samþykkt i deild- 
inni, en varð óútrætt i Nd. Þó fengu yfirsetukonur það ár, eftir rökstuddri 
dagskrá i Nd., dýrtiðaruppbót af rikissjóðshlutanum. (Er sú uppbót ekki fólgin 
í fyrnefndri upphæð, 36000 kr.). Þær voru þó ekki ánægðar með þetta. Voru 
þvi enn að þeirra tilhlutun borin frani frumvörp um launahækkun á þingunum 
1927, 1928 og 1929, en náðu ekki fram að ganga.

Stjórnin verður nú að álita, að yfirsetukonur hafi sambærileg laun við 
aðra starfsmenn rikisins, og að þvi sé í rauninni ekki ástæða til þess að veita
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þeim út af fyrir sig svo mikla launahækkun, sem i frumvörpum siðustu þinga 
hefir falizt, enda viðbúið, að aðrir komi á eftir með likar kröfur, svo sem 
hreppstjórar, barnakennarar o. fl., eins og tekið hefir verið fram í umræðum 
um þetta mál á Alþingi. En þar sem yfirsetukonum virðist heldur hafa aukizt 
fylgi á siðustu þingum, hefir stjórninni þótt réttast að leggja fyrir Alþingi 
frumvarp um launakjör yfirsetukvenna, og er það samið á grundvelli málsins 
eins og það lá fyrir siðasta þingi. Þó vill stjórnin ekki taka óbreytt upp frum- 
varpið eins og það var samþykkt í Nd. (þingskj. 305), þvi að það mundi 
auka útgjöld landsins óhæfilega mikið til þessarar einu stéttar og auk þess 
valda verulegu ósamræmi gagnvart launum annarra opinberra starfsmanna. 
Hækkunin mundi nema um 48800 kr., og laun margra yfirsetukvenna hækka 
um allt að lOO°/o. Stjórnin hefir þvi talið réttast að bera fram frumvarp, sem 
er i öllum aðalatriðum samhljóða þeim breytingum, er fjármálaráðherra bar 
fram i Ed. (þskj. 498). Veitir það yfirsetukonum riflegar launabætur án þess 
þó að ganga allt of nærri rikissjóði, eins og nú skal sýnt.

1 fyrra var í fjármálaráðuneytinu gert yfirlit um laun allra yfirsetu- 
kvenna utan kaupstaðanna; var i þeim tilgreint manntal i hverju umdæmi 
um sig, nema úr Snæfellsnes- og Barðastrandarsýslum; umdæmi voru þar 
11+12 = 23, er manntal þá vantaði úr. Sé gert ráð fyrir, að ibúatal í þeim 
öllum sé undir 300 manns, og munu þó til vera i þeim sýslum fólksfleiri 
umdæmi, þá eru á landinu alls 133 umdæmi með undir 300 manns, 15 með 
fólkstal undir 350, 13 undir 400, 12 undir 450, 8 undir 500, 3 undir. 550, 5 
undir 600, 1 undir 650, 1 undir 700, 2 undir 750, 2 undir 800, 2 undir 850, 
3 undir 900, 1 undir 1050, 1 undir 1300 og 1 undir 1400. Alls eru þvi 203 
umdæmi. — Laun til allra yfirsetukvenna yrðu eftir frurnvarpi þessu kr. 
63470,00. Sé gert ráð fyrir að helmingur yfirsetukvenna hafi náð fullum 
embættisaldri, sem er alveg vafalaust, bætast 10000 kr. við þessa upphæð. Sé 
reiknuð dýrtíðaruppbót á þessar upphæðir með 40°/», verða öll laun yfirsetu- 
kvenna um 103000 kr. Hlutur rikissjóðs verður því um 68600 kr., en var eftir 
gildandi lögum með dýrtiðaruppbót 1928 45400 kr. Hækkunin nemur því um 
23000 kr. Þetta er sú bliðin, sem að rikissjóði veit.

Gagnvart yfirsetukonunum horfir málið þannig við: Eftir núgildandi 
lögum eru laun yfirsetukonu, sem náð hefir fullum aldri i 300 manna um- 
dæmi, 385 kr. að viðbættri dýrtiðaruppbót, en eftir þessu frumvarpi eru þau 
560 kr., i 400 manna umdæmum eru launin nú, reiknuð á sama hátt, 413 kr., 
en eftir þessu frumvarpi 588 kr.; i 500 manna umdæmum eru launin nú 441 
kr., en eftir frumvarpinu 616 kr., o. s. frv. Virðist þessi launahækkun i alla 
staði viðunandi.
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19. Frumvarp

til laga nm lántöku fyrir ríkissjóð.

(Lagt fyrir Alþingi 1930).

1. gr.
Rikisstjórninni er heimilt að taka handa rikissjóði lán, allt að 12 milj- 

ónnm króna eða jafngildi þeirrar upphæðar í erlendri mynf.

2. gr.
Lán það, er ríkisstjórnin tók með lánssamningi við Barclays Bank, 

Limited i London, dags. 27. september 1929, að upphæð 250000 sterlingspund, 
skal teljast hluti af láni þvi, sem heimilað er með, 1. gr. og staðfestist um- 
ræddur lánssamningur með lögum þessum.

3. gr.
Lög nr. 39, 14. júni 1929, um lánsheimild fyrir rikissjóð, eru úr 

gildi numin.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.

Við lánaumleítanir i útlöndum hefir það komið i ljós, að bankamenn 
þar hafa talið nauðsynlegt, að i lántökuheimild fyrir ríkissjóð væri það sér- 
staklega tekið fram, að lánið mætti taka i erlendri mynt. Liggja til þess, 
meðal annars, þær ástæður, að gengi islenzkrar krónu hefir enn ekki verið 
ákveðið með lögum.

1 öðru lagi telja þeir það óheppilegt, að i lántökuheimildinni sjálfri 
séu nokkur ákvæði um það, til hvers láninu skuli varið. Hafa útlendir bankar 
látið það i ljós, að þá teldu þeir sér bera skyldu til að sjá um það, að því 
láni, er þeir kynnu að veita, yrði á hverjum tima varið til þess eins, sem i 
lögunum getur; en það eftirlit teljast þeir enga aðstöðu hafa til að framkvæma, 
enda sér með öllu óviðkomandi.

Verði frumvarp þetta að lögum, má vitanlega ganga út frá þvi sem 
sjálfsögðu, að lánið verði notað samkvæmt ákvæðum 2. gr. laga nr. 39, 
14. júni 1929.

Alþt 1930. A (42. löggjafarþing). 15
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13. Frumvarp

til laga um greiðslu kostnaðar af Skeiðaáveitunni o. fl.

' (Lagt fyrir Alþingi 1930).

1. gr.
Atvinnumálaráðherra er heimilt, með þeim skilyrðum og takmörk- 

unum, sem til er tekið í lögum þessum, að láta rikissjóð taka að sér greiðslu 
lána þeirra úr veðdeild Landsbankans og Viðlagasjóði, sem hvíla á eigendum 
jarða i Skeiðahreppi i Árnessýslu vegna Skeiðaáveitunnar.

2. gr.
Jarðir þær, sem átt er við i 1. gr., eru þessar: Kjall (tvö býli), Fram,- 

nes, Birnustaðir, Reykir, Húsatóftir (tvö býli), Hlemmiskeið (tvö býli), Brjáms- 
staðir, Votamýri, Blesastaðir, Skeiðhábolt, Kálfhóll, Kflhraun, Borgarkot, Langá- 
mýri, Arakot, Brúnavallakot, Syðri-Brúnavellir, Útverk, Miðbýli, Vorsabær, 
Efri-Brúnavellir og Árhraun.

3. gr.
Atvinnumálaráðherra má þvi aðeins nota heimild þá, sem felst i 1. gr., 

að fullnægt sé eftirfarandi skilyrðum:
1. Að allir eigendur jarðanna, sem nefndar eru í 2. gr., skuldbindi sig til 

þess að hlíta lögum þessum.
2. Að þeir eigendur jarðanna, sem að áliti þriggja manna nefndar, er at- 

vinnumálaráðherra skipar, þurfa þess, vegna skuldbindinga, er ekki koma 
áveitunni við, leiti nauðasamninga við lánardrottna sína, og nái þeim, 
með kjörum, sem netndin telur ekki ofvaxið fjárhag þeirra.

3. Að hreppsnefnd Skeiðahrepps, með samþykki lögmæts hreppsfundar, 
ábyrgist gagnvart rikissjóði, að eigendur jarða þeirra, sem i 2. gr. getur, 
greiði á árunum 1930—1980, i gjalddaga 20. október ár hvert, 2°/o af 
höfuðstóli lánanna, sem tekin hafa verið til áveitunnar og hvila á eigend- 
um jarðanna, eins og hann verður þegar lög þessi öðlast gildi.

4. gr.
Til þess að bæta rikissjóði gjöld, sem hann hefir af lögum þessum, ef 

heimild 1. gr. verður notuð, er lagður verðhækkunarskáttur á jarðirnár, sem 
taldar eru i 2. gr., og er hann tvennskonar, verðhækkunarskattur eftir fast- 
eignamati og verðhækkunarskattur við sölu.

5. gr.
Til grundvallar verðhækkunarskatti eftir fasteignamati skal leggja land- 

verð jarðanna eins og það er talið i jarðamatsbókinni frá 1921, og kemur 
bann fyrst til framkvæmda við mat það, sem á fram að fara árið 1940. 
Skattur þessi nemur 10% af hækkun landverðsins og greiðist með jöfnum af-
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borgunum og 6*/* ársvöxtum á næstu 10 árum eftir bvert almennt fasteigna- 
mat. Heiniilt er þó jarðeiganda að greiða hann fyrr, ef hann óskar.

Skattur þessi greiðist í siðasta sinni af verðhækkun, sem verða kann 
við fasteignamatið 1980, og skal þvi falla burtu i siðasta lagi 1990.

Skatturinn telst aðeins af þeirri hækkun landverðsins, sem orðið hefir 
á síðustu 10 árum, nema i fyrsta skipti telst hann af hækkun þess á siðustu 
20 árum.

Sýslumaður innheimtir skattinn á manntalsþingum og gerir rikissjóði 
skil fyrir honum á sama hátt og öðrum tekjum hans. Fjármálaráðherra 
ákveður, hvernig reikningshaldi skuli háttað.

6. gr.
Söluskatturinn miðast við fasteignamat (landverð og húsaverð) eins og 

það er á þeim tima, sem sala fer fram. Skatturinn nemur 20% af þvi, sem 
söluverðið er hærra en fasteignamatið, og greiðist hann sýslumanni áður en 2 
mánuðir eru liðnir frá þvi, er fullsamið var um söluna. Bæði kaupandi og 
seljandi eru ábyrgir fyrir greiðslu skattsins.

Nú hefir seljandi gert húsabætur eða túnbætur síðan siðasta jarðamat 
fór fram, og skal þá sýslumaður, ef þess er óskað, láta fram fara mat á, hversu 
mikið jörðin muni hafa hækkað i verði við umbæturnar, eftir þeim reglum, 
sem fasteignamatsnefndir fylgja. Þegar svo stendur á sem hér segir, greiðist 
skatturinn áf mismun söluverðs og samanlögðu fasteignamatsverði og verði 
umhótanna.

Skattur samkvæmt þessari grein greiðist ekki, þegar jörð fellur í arf 
til maka, afkomenda eða fósturbarna. Annars greiðist hann jafnan, er sala fer 
fram, frá þvi er lög þessi öðlast gildi og til ársloka 1980.

Sýslumaður gerir árleg skil fyrir skattinum á sama hátt og segir í 5. gr.

7. gr.
Nú greiðir jarðeigandi að fullu hlufa jarðar sinnar af stofnkostnaði 

áveitunnar áður en 10 ár eru liðin frá þvi lög þessi öðlast gildi, og er þá jörð 
hans undanþegin öllum skatti samkvæmt lögum þessum.

8. gr.
Jarðirnar, sem taldar eru í 2. gr., eru að lögveði fyrir greiðslum öll- 

um, er ræðir um í 3.-6. gr. laga þessara, næst á eftirþvi, sem nú hvílir á 
þeim. Lögveð þetta hefir uppfærslurétt, þannig, að þegar það er greitt, sem 
nú hvilir á, kemur lögveðið næst á eftir almennum opinberum sköttum.

9- gr.
Lög þessi ná ekki til þeirra jarða á áveitusvæðinu, sem eru utan 

Skeiðahrepps.
10.gr.

Rikissjóður hefir lögtaksrétt fyrir greiðslum samkvæmt lögum þessum.
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11. gr.
Atvinnumálaráðherra setur reglugerð um viðhald og starfrækslu Skeiða- 

áveitunnar. Þar skal taka til, hvernig áveitumálum skuli stjórnað, skylda ábú- 
endur til að halda áveitunni við, kveða á um framlög til hennar og annað, 
sem með þarf, til þess að hún komi að sem fyllstum notum. Reglugerð þessi 
gildir sem lög fyrir áveitufélagið og má ákveða sektir fyrir brot gegn henni. 
Þegar reglugerðin verður gefin út, fellur úr gildi samþykkt um félagsáveitu 
i Skeiðahreppi, 24. september 1917.

12. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.

Með bréfi dags. 13. sept. 1929 skipaði atvinnu- og samgöngumálaráðu- 
neytið þá Sigurð Sigurðsson búnaðarmálastjóra, Jón Ólafsson alþingiamann og 
Guðmund bónda Þorbjarnarson á Stóra-Hofi til þess, samkvæmt 23. gr. fjárlaga 
fyrir árið 1930, IV. lið, að athuga ástand Skeiðaáveitunnar og fjárhagsafkomu 
bænda á áveitusvæðinu til að standa straum af áveitukostnaðinum. Hefir nefndin 
lokið störfum og samið uppkast að lagafrumvarpi þessu, og hefir hún látið því 
fylgja greinargerð þá, sem felst í eftirfarandi áliti, sem nefndin hefir sent ráðu- 
neytinu með frumvarpsuppkastinu.

Atlrag'cmir og tillðgnr nm Skeiða&veitnna.

Með bréfi dags. 13. sept. s. 1. vorum vér undirritaðir af atvinnumálaráðuneyt- 
inu skipaðir i nefnd til þess — samkvæmt 23. gr. fjárlaganna fyrir árið 1930, IV. 
lið— að athuga ástand Skeiðaáveitunnar ogfjárhagsafkomu bænda á áveitusvæðinu, 
til að standa straum af áveitukostnaðinum. Ber nefndinni að meta, hversu mikið 
hún telur bændum fært að greiða af áveitukostnaðinum, og gefa ráðuneýtinu 
skýrslu um það.

Vér böfum nú rætt mál þetta á allmörgum fundnm, safnað ítarlegum 
skýrslum um búnaðarástæður bænda á Skeiðum sfðan um 1900 og fjárhags- 
afkomu þeirra sfðari árin. Ennfremur höfum vér ferðazt um áveitusvæðið á 
Skeiðum og reynt að kynna oss hag bænda og ástæður sem ftarlegast. Frá aðal- 
árangrinum af starfi voru skal nú skýrt f stuttum dráttum.

I. Framkoœmd Skeiðaáoeitunnar.

1 39. árg. Búnaðarritsins er itarleg ritgerð um Skeiðaáveituna, eftir Pálma 
Einarsson og Sigurð Sigurðsson. Vér ætlum oss eigi að rekja efni þessarar rit- 
gerðar, en visum þeim, er um þessi efni vilja fræðast, tii hennar. En þessi rit-
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gerð myndar að nokkrn grnndvöll nndir atbngnnnm vornm, en siðan efni var 
safnað til bennar ern liðin 5 ár. Á þeim árnm hefir nnnizt nokknr reynsla og 
nýjar npplýsingar komið i ljós. Þetta höfnm vér allt athngað og tengt við það, 
sem & nndan er gengið.

Um jarðveg, gróðnrtar og veðráttn á Skeiðnm þarf eigi að fjölyrða, nm 
það má lesa i ritgerð P. E. og S. S.

Áveitnfélag Skeiðahrepps er stofnað á fnndi i febrúar 1917. Samþykkt nm 
félagsáveitn í Skeiðahreppi er staðfest af stjórnarráðinn 24. sept. 1917. í henni 
ern meðal annars þessi ákvæði:

aöllnm árlegnm kostnaði við áveitnna, svo sem afborgnnnm og 
vöxtnm af stofnláni, viðhaldskostnaði og kostnaði við eftirlit og stjórn, 
skiptir stjórn félagsins i nóvembermánnði ár hvert á allar jarðir á áveitn- 
svæðinn eftir flatarmálsstærð þess lands, sem vatni má ná yfir á hverri jörð. 
Við þá skiptingn kostnaðarins skal þó á engri jörð telja áveitnsvæði meira 
en */i — þrjá fjórðn — af flatarmáli allrar jarðarinnar, þó vatni megi ná 
yfir meira. Kostnaðinn samkvæmt þeirri niðnrjöfnun greiðir eigandi hverrar 
jarðar til gjaldkera félagsins fyrir næstn árslok*.

Mikill misbrestnr er á, að þessi ákvæði hafi verið haldin af Skeiðamönn- 
nm, sem siðar mnn að vikið.

f júni 1917 var verkið hafið með sknrðgrefti, en nm vorið 1923 vorn 
þan mannvirki fnllgerð, er áætlnn hafði verið gerð um. Hin npprunalega kostn- 
aðaráætlnn nm framkvæmd verksins var gerð 21. marz 1916, og nam hún 
103600 krónam. Siðar vorn gerðar nokkrar breytingar á áætlnninni og námn 
þær nm 22000 kr. En kostnaðnrinn við framkvæmd verksins varð 422845 kr.

Af þessnm kostnaði greiddi rikið ’/* hlnta, og siðan að fnlln kostnaðinn 
fyrir ólafsvelli, sem er eign Kirkjnjarðasjóðs, og varð sú npphæð 34851 kr.

Siðan þessi reikningnr var gerðnr hafa fallið vextir á skuidina, svo að 
nú er sú npphæð, sem hvilir á áveitnfélaginn, 281115,83 kr. En þessar skuld- 
bindingar hvila aðeins á 24 jörðnm.

Ástæðnrnar til hins mikla kostnaðaranka ern margar, en aðallega kemnr 
hér til greina:

Afiöll af veðsknldabréfnm, er mest af lánnnnm var útborgað með. Kostn- 
aðnr við lántöknr og vextir af skyndiláqum. Lækkun á verðgildi isl. gjaldeyris 
og þar af leiðandi hækknn á vöruverði og kanpgjaldi. sÓbilgjarna klöppin*.

f ritgerð P. E. og S. S. er itarleg greinargerð nm þessi atriði. Samkvæmt 
henni og við nánari athngnn má sundnrliða kostnaðinn þannig:

Samkvæmt áætlnn........................................................................ kr. 103600,00
Breytingar og viðanki............................................................... — 22000,00

ófyrirséð:
Afföll af veðbréfnm .................................................................  — 38660,00
Annar kostnaðnr við lántöknr................................................ — 4225,00
Forvextir af vixlum .........................................................  — 7560,78
Vextir frá lánad. til júní 1923 ... ................................ — 31128,89
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Afborgaoir af lánnm á sama tima ................... ............ Er. 7015,91
Annar kostnaðnr við afborganir og lánagreiðslnr............ — 3859,75
Eostnaðaranki við handgrafna sknrði ............................... — 46472,00
Verðhækknn á efnivið.................................................................  — 14000,00
Eostnaðaranki við klöppina ................................................ — 78000,00
Verðanki vélavinnnnnar ......................................................... — 56600,00
Fram yflr npphafsáætlnn .........................................................  — 9722,97

Samtals kr. 422845,00

Við athngnn á ofangreindnm tölnm sést, að nær helmingnr kostnaðarins 
er af ófyrirsjáanlegnm atviknm, sem vart nrðn fyrir séð. Eostnaðarankinn við 
klöppina stafar af ónógri nndirbúningsrannsókn. Hinsvegar heflr rikissjóðnr tekið 
þátt i öllnm þessnm óhöppnm, með þvi að greiða hinn lofaða styrk — l/i hlnta 
Kostnaðarins — og að fnlln fyrir Ólafsvelli.

Greiðsla hinnar ofannefndn npphæðar skiptist þannig:
Styrknr rikissjóðs (greiddnr) .............................................. kr. 100227,00
Vegna Ólafsvalla (greitt) ...................................................... — 34851,00

— Borgarkots og Birnnstaða (greitt).............................  — 808,00
Sknld áveitnfélagsins ............................................................. . — 286959,00

Samtals kr. 422845,00

Þær tölnr, er nú hafa verið nefndar, ern gerðar 1924, þá talið var að 
stofnkostnaði áveitunnar væri lokið.

Hver not hafa orðið að áveitunni.
Vorið 1923 var vatni úr Þjórsá fyrst veitt yfir Skeiðin, og siðan öll árin. 

Reynsla þessara ára sýnir, að sá hefir verið galli á gjöf Njarðar, að ekki hefir 
verið hægt að hafa vald á þvi, hvenær eða hve mikln vatni er veitt á Skeiðin, 
sem er þó framtiðarskilyrði þess, að áveitan komi að fnllnm notnm. Afstaðan 
við npptökn vatnsins er þannig, að þá áin er lftil rennnr ekkcrt eða litið vatn 
inn i sknrðinn. Vald á ánni er þvi eigi hægt að hafá, og þar af leiðandi hefir á- 
veitan verið misfellasöm þessi árin. Á þessn er nú verið að ráða bót, með þvi 
að taka kvisl úr Þjórsá töluvert ofar með bakkannm og veita henni að flóðgátt- 
inni. Er með þvi móti mögnlegt að hafa ætið nægilegt vatnsmagn i sknrðinnm, 
og er þá meiri von nm betri árangnr af áveitnnni. Eostnaðnrinn við þessa end- 
nrbót greiðist þannig, að rikið hefir lagt til allt efni, sem nema mnn nm 9000 
krónnm, en Skeiðamenn alla vinnn, sem áætlnð er um 6000 kr. Þessar npphæðir 
verða eigi taldar með i áveitnkostnaðinnm.

Sem sagt, hefir enn sem komið er eigi verið hægt að hafa fnllt vald á 
þvi vatni, er þarf til Skeiðaáveitnnnar. Þar af leiðir, að hinn rannvernlegi árang- 
nr af áveitnnni er eigi enn kominn i Ijós. Aðrar ástæðnr hafa einnig stntt að 
þessn. Þannig er fyrst nú búið að hlaða ’/« hlnta af görðum þeim, er ráðgert 
hefir verið að þyrfti á áveitnsvæðið. Framræsln vantar viða og hagnýting vatns- 
ins eigi verið á þann hátt, sem haganlegast má verða. Til þessa hefir vantað 
reynsln og nákvæmt eftirlit
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Til að komast að heyaukningu vegna áveitunnar, er hægt að fara tvær leiðir:
a. Rannsaka mismuninn á áveittu og óáveittu engi.
b. Bera saman mismun á heyafla bænda um visst árabil, fy.rir og eftir áveituna.

Þetta skal nú athugað.
í ritgerð P. E. og S. S. er skýrt frá athugunum um heyaukning vegna 

áveitunnar. Þessar athuganir eru gerðar af Pálma Einarssyni sumarið 1924. Þá 
var grasspretta i tæpu meðallagi, eftir þvi sem hún hefir verið siðari árin. Eftir 
þessum athugunum nemur heyaukinn á ha. 490 kg. að meðaltali, mest 606 kg., 
minnst 330 kg. pr. ha. Nú er áveitusvæðið talið 2890 ha. Ætti þvi heyaukinn á 
ölln svæðinu að nema 14161 hestum (100 kg.), og samsvarar það þeim heyafla, 
sem tiðkast hefir á Skeiðum á undanförnum árum. Áveitan ætti þvi að auka 
heyaflann um nær helming, ef rétt er á haldið.

Athuganirnar eru gerðar á afgirtu landi.
Hvers virði þessi heyauki gæti verið bændum, látum vér ósagt, en ef 

hann væri metinn á 50 aura hver 100 kg., gerir það kr.7080,50.
Séu aftur á móti heyaflaskýrslur athngaðar, verður útkoman önnur. Hér 

fer á eftir skýrsla um jarðargróður i Skeiðahreppi frá 1901 —1929. Heyaflinn er 
reiknaður að meðaltali árlega um fimm ára skeið, nema árin 1921 — 24 eru að- 
eins 4 ár, þar af 2 fyrstu áveituárin. Sfðustu 5 árin er áveitan notuð. Með þvi 
að bera þær tölur saman við fyrri árin sést mismunurinn á heyaukanum.

Skýrsla um jarðargróður á Skeiðum 1901—1929.
Meðaltal Taða Úthey Jarðepli Rófur

ára hestar hestar tn. tn.
1901—05 3424 13420 113 175
1906—10 • a • • • 4078 15161 180 182
1911—15 • •* •• 4096 15363 178 137
1916-20 • •• • • 3254 15463 215 115
1921—24 .......... 4081 17297 157 61
1925—29 • « • • • 4927 17719

þessari skýrslu sést, »9 útheysaflinn tvö sfðustu fjögra og fimm ára
tfmabilin heflr verið um 2000 hestum meiri árlega en 15 árin næstu á undan 
sýna. Þessa heyaukningu mun mega þakka áveitunni, þótt eigi verði með vissu 
um þetta sagt, t. d. vantar skýrslur um hve margt fólk hafi gengið til heyskapar 
fyrr og sfðar, sem þó hefði verið mjög fróðlegt til samanburðar. En það byggj- 
um vér, að siðari árin hafi frekar færra en fleira fólk gengið að heyvinnu 
en áður.

Af skýrslunni sést ljóslega, að heyaukningin er eigi eins mikil og ætla 
hefði mátt. En hér koma fyrrtaldar ástæður til greina, og enginn vafi leikur á, 
að mikið má auka heyaflann enn, sé vel á haldið.

t sambandi við útheysaflann sést ei’nnig, að töðufengurinn á Skeiðum 
sfðasta fimm ára timabilið er nær 900 hestum meiri en áður. Garöræktin hefir 
aftur á móti eigi tekið framförum.

Sé athugað um útheysaflann á hinum einstöku jörðum, er heyaukningin
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□æsta mismunandi. Hér fer á eftir skýrsla nm útheysaflann árlega að meðaltali 
á þrem 5 ára timabilum. Siðustu árin eru áveituár.

Skýrsla um úthegsafla á Skeiðum.
Bæjarnöfn: 1901—05 1911—15 1925-29

Fjall (2 býli)............ • •• • •• 1110 1086 1058
Framnes.................... • •• .•• 292 420 298
Birnustaðir ............ 480 604 406
Reykir .................... • •• 716 688 706
Húsatóftir (2 b.) ... • •• 577 879 818
Hlemmiskeið (2 b.) ,,, 548 964 1306
Brjámsstaðir ............ • •• 220 260 640
Votámýri.................... 393 571 642
Blesastaðir ............ • •• • •• 504 680 832
Skeiðháholt ............ • •• 911 853 884
Kálfhóll .................... • •• 196 300 384
Kilhraun.................... 408 500 703
Borgarkot ... ... 182 170 154
Arakot .................... • •• 232 344 438
Langamýri ............ 404 618 753
Árhraun.................... 450 470 518
Brúnavallakot............ ■ •• 248 276 520
Syðri-Brúnavellir ... 444 464 563
Efri-Brúnavellir 526 520 634
Vorsabær.................... • •« 650 642 583
Útverk .................... 820 966 890
Miðbýli .................... ... 273 400

Samtals 10584 12675 13730

Meðaltal á býli: 423 507 550

Auk þessa eru 2 býli i Villingaholtsbreppi, sem hafa not af áveitunni — 
Skálboltshraun og Þjótandi — og er áveituland þeirra 202 ha. og áveituskuldin 
sem á þeim hvilir, kr. 22450,84.

Heyafli i Ólafsvallahverfi:

1901-05 1911—15 1925—29 Aveitul. ha.
ólafsvellir 674 504 674 140
Vesturkot 154 229 400 37
M.-ÓIafsvellir... 104 106 502 26
Björnskot 176 242 239 19
Norðurgarður... 238 258 530 43
Andrésfjós 424 282 552 36

Samtals 1770 1621 2897 301

Meðaltal á býli: 295 270 483 50
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Framanritaðar skýrslnr telja fyrst allar jarðir, er áveitnsknldir hvila nú á. 
Heyfengnnm & tveim jörðnm i Villingaholtshreppi er sleppt.

Mismnnnrinn á heyafla timabilanna 1901—5 og 1925—29 er rúmir 
1000 hestar.

Siðast ern taldir ólafsvellir og býli þan, er þeim til heyra. Rikið hefir 
greitt allan áveitnkostnað fyrir jarðir þessar og ank þess látið girða tún og engjar.

Heyankningin á þessnm býlnm á árnnnm 1925—29, miðað við 1911—15, 
er 1270 hestar, eða meiri en á öllnm hinnm jörðnnnm. Þetta mnn að nokkrn 
að þakka girðingnnni.

Af skýrslnnni sést að mjög ern misjafnar verkanir áveitnnnar, eða útheys- 
ankningin á hinnm einstökn jörðnm. Á nokkrnm nemnr hann alls engu, á öðrnm 
meirn en helmingi. Ástæðnr þessa geta verið margar. Þar kemnr til greina áveitn- 
landið, framræslan, flóðgarðarnir, hagnýting vatnsins, girðingar o. fl. o. fl.

Þegar talað er nm gagn það eða gróðnrankning, er áveitan gerir, verðnr 
að taka til greina fjölgnn búfjár, sem i högnm gengnr og á áveitnlandinn. Eftir- 
farandi skýrslnr sýna, að í högnm ganga nú nm 150 stórgripir fleira en áðnr. 
Nú er meginhlnti af áveitnlandinu á Skeiðnm ógirt, og er þá vitanlegt, að búpen- 
ingnr gerir þar mikinn nsla, svo eigi er að vænta eftirtekju af engjnm, sem 
annars mætti ætla.

Búnaðarástœður.
Nét höfnm þegar sýnt grundvöll þann, er búnaðnrinn hvilir á, skýrt frá 

hvers jarðargróðnrs hefir verið aflað á Skeiðnm siðan nm aldamót. Nú er að 
sýna hvern bnpening Skeiðamenn fæða á heyfeng sinnm, en samkvæmt hag- 
skýrslnnnm hefir hann verið þessi:

Ár Nantpeningnr Sanðfé Hestar Hænsn
1901—05 218 2444 298
1906—10 217 3044 304
1911—15 246 3163 356
1916—20 236 3327 383 61
1921—24 246 3667 363 129
1925—29 334 3627 423 195

Af skýrsln þessari sést, að nantpeningi hefir fjölgað nm nær */», eða nm 
90 gripi, siðan áveitan kom til sögnnnar. Sanðfé hefir lítið fjölgað, en hestnm um 
60 siðnstn 5 ár. Spnrsmál er, hvort þessi hagnýting landsins til hestagöngn 
er réttmæt.

Manntal. í sambandi við búpeningsáhöfn og jarðargróðnr er rétt að geta 
nm mannfjölda þann, er fæðist á þessn. En hann hefir verið i Skeiðahreppi:

1801
1901
1916
1928

256
276
290
292

Eftir siðasta manntali vorn börn innan 15 ára 102, en fnllorðnir 190. 
AlþL 1830. A. (42. lðggjafarþing). 16
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Jarðabœtur. Ank áveitunnar mnnu hafa verið nnnar allmiklar jarðabætnr 
á Skeiðnm. Einknm eru þetta túnbætur og flóðgarðar.

I dagsverknm telst að nnnið bafi verið.

1892—97 .................... 2433 dagsv.
1898—1902 .................... 2196 —
1903—07 ................... . 1935 —
1908-12 .................... 7925 —
1913-17 .................... 9789 —
1918-22 ............ ... 13529 —
1923-27 .................... 11117 —

Samtals 48924 dagsv.

Sé dagsverkið metið á 3 krónur, gerir þetta kr. 146772.
Byggingar. Samkvæmt jarðamati á Skeiðum 1922 ern öll hns í hreppn- 

nm metin á kr. 84000. Það verður á býli kr. 2545. Siðan hefír tölnvert verið 
gert að húsabótum, t. d. er talið, að Skeiðamenn hafi keypt efni til bygginga:

1928 ............................. fyrir kr. 16475
1929 ............................. — — 12555

Hnsakynni á Skeiðum munn vera viðlika og gerist og gengur snnnanlands. 
Óviða fnllnægja þan nútimakröfnm, allviða mega þan teljast sæmileg, en snm- 
staðar alls ófnllnægjandi.

Á næstnnni er því brýn nauðsyn að hnsakynnin verði endnrbætt eða 
endnrreist að miklum mun. Gildir þetta eigi aðeins um ibúðarhúsin, heldnr engu 
síðnr nm peningshúsin, þvi með anknnm bústofni þnrfa þan að stækka og batna.

Fjárhagsástœður Skeiðamanna.
Vér höfum haft með höndum skýrslnr nm tekjur og gjöld, svo og fram- 

tal til tekjn- og eignarskatts árin 1923—28. Vér höfnm athugað þessar skýrslnr 
og á þeim ern aðallega byggðar eftirfarandi npplýsingar:

Vér höfnm haft til athugunar skýrslnr nm eignir og sknldir búenda i 
Skeiðahreppi árin 1923, 24, 26, 27 og 28. Af þessnm skýrslum sést, að eignir,
sknldir og skuldlans eign er talið, og er sknldlansa eignin einnig reiknnð nm
eftir gnllgengi.

Eignir Skuldir Skuldlaus Skuldlaus
samtals samtals eign eign kr.

Ár kr. kr. kr. gullgengi
1923 ....... 383595 177350 206245 119993
1924 ....... 397698 182900 214798 ' 113643
1926 ....... 399205 170254 216751 177085
1927 ....... 367573 183554 184019 150343
1928 ....... 341159 192805 148354 121205

Hér er eigi áveitan tekin til greina, hvorki sem eignir né sknldir. Af
þessu yfirliti sést, að hér er eigi nm stórfelldar breytingar að ræða, nema litið sé 
til skuldlausra eigna reiknaðra í gnllkrónnm, þá fer hin rannvernlega eign mjög 
minnkandi hin siðari árin.
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Jón Jónsson bóndi á Hlemmiskeiði hefir gert skrá yflr skuldir bænda á 
áveitusvæðinu i október 1929, og er hann nákunnugur öllum hag bænda 
þar i sveit. ,

Eftir þeirri skýrslu skiptast skuldakröfurnar þannig:
Útibú Landsbankans á Selfossi .................... ... kr. 81970
Sparisjóður Skeiðahrepps ............................. ... — 28936
Einstaklingar ..................................................... ... — 71898
Ræktnnarsjóðnr .............................................. ... — 7724
Landsbanki íslands i Reykjavik.................... ... — 12640
Spari8jóður Árnessýslu ... ... ............ ... ... — 5095
Byggingar- og landnámssjóðnr .................... ... — 12500
lslandsbanki ....................................................... ... — 200
Sparisjóðurinn Gullfoss..................................... ... — 150
Rfkissjóður............................................................. ... — 100

Samtals ... ... kr. 221213

Þetta er nokkru hærri uppbæð en talin er á skattskránum 1929. Þess 
ber og að gæta, að hér með eru taldir tveir bændur i Villingaholtshreppi, sem 
eigi eru með á skattskrám Skeiðahrepps. Skuldir búenda þar eru taldar kr. 12128.

Til þess að gera oss nokkra grein fyrir hinum raunverulegu tekjnm og 
gjöldum bænda, hefir skýrsla verið samin, sem er byggð á skýrslum um tekjur 
og gjöld og framtali 1928.

í þessari skýrslu eru taldir 29 bændur, sem allir njóta áveitunnar. Eftir 
framtali þeirra er meðalútkoman þessi:

Tekjur ...................................... kr. 5603
Gjöld .................................... ... — 2517

Tekjuafgangur ............ kr. 3086

Á tekjnafganginum eru framfærðir að meðaltali hjá hverjum bónda 5,5 
einstaklingar. Hér til teljum vér húsráðendur — hjónin — og börn þeirra 
innan 15 ára.

Tekjuafgangurinn þarf að fæðá og klæða þetta fólk og gefa húsráðendum 
einhver laun, ef vel á að vera.

Skeiðahreppur.
Samkvæmt reikningi hreppsins 1927 eru eignir hans

bókfærðar.................................... kr. 6877
en skuldir ............................. — 1480

Skuldlaus eign ............ kr. 5397

Auk þessa eru taldar afturkræfar skuldir hjá þurfamönnum kr. 31548. 
Útsvar bænda 1928 var kr. 5640.

Þá hefir, eftir þvf sem gögn finnast til, verið skýrt frá fjárhag Skeiða- 
manna. Um það ætlum vér ekki að fjölyrða meir að sinni.
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Aoeiiuskuldir Skeiðamanna.
í ritgerð P. E. og S. S. er itarleg greinargerð um áveitukostnaðinn. Eftir 

því sem næst verðnr komizt hafa skuldirnar siðan verið þessar:

Árið
1925: Sknld við Landsbankann

— — Viðlagasjóð ...

1926: Sknld við Landsbankann
— — Viðlagasjóð ...

1927: Sknld við Landsbankann
— — Viðlagasjóð ...

1928: Sknld við Landsbankann
— — Viðlagasjóð ...

1929: Sknld við Landsbankann 
20/10.: — — Viðlagasjóð ...

kr. an.
258665.47

16000.00 kr. an.
274665.47

257203.99
16880.00

274083.99
26106324

17760.00
278823.24

262164.62
18640.00

280804.62
267655.83

19520.00
287175.83

Þess ber að geta, að Rikissjóðnr hefir gréitt •1/< af áveitukostnaðinnm og 
lánað sknrðgröfnna ókeypis. Ank þess hefir hann greitt allan áveitnkostnað fyrir 
Ólafsvelli og bjáleignr.

Sknld sú, er nn hvilir á áveitnfélaginn, jafnast þvi aðeins niðnr á eftir- 
taldar jatðir. Sé miðað við sknld áveitnfélagsins 1929, reiknast áveitnskattnrinn 
að vera kr. 110.92 á hvern ha. Til samanbnrðar er sett mat á landverði jarð- 
anna samkvæmt fasteignamatsbókinni frá 1922.

Sknldbindingar, sem hvila á hinnm einstökn býlnm Skeiðaáveitnnnar 
20. okt. 1929, vegna áveitnnnar:

Býli

Áveitnland
gjaldsk.

ha.

Áveitn-
sknld

kr.

Landverð
1922

kr.
Fjall (2 býli) .................... 63 6988.07 7300
Framnes ............................. 55 6100.69 2400
Birnnstaðir .................... 33 3660.42 3700
Reykir ............................. 63 6988.00 5300
Hnsatóftir (2 býli)............ ... 207 22960.75 5200
Hlemmiskeið (2 býli) ... ... 204 22628.00 5100
Brjámsstaðir .................... ... 111 12312.28 2200
Votamýri ............................. ... 103 11424 90 2300
Blesastaðir .................... ... 134 14863.49 3700
Skeiðháholt .................... ... 177 19633.11 6300
Eálfhóll ............................. ... 155 17192 83 3200
Kflhraun ............................ 36 3993.18 3100
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Býli

Áveitnland
gjfcldsk.

ha.

Áveitn-
sknld

kr.

Landverö
1922
kr.

Borgarkot ............ • •• • t 4 443.68 1200
Langamýri ... • • • ... 127 14087.02 4300
Arakot ............ ... ... . 60 6655.30 1700
Brúnavallakot ... 81 8984.64 3000
Syðri-Brúnavellir .. 108 11979 51 3200
Útverk ............ 89 9872.02 4400
Miðbýli ............ • • • ... 206 22849,83 4000
Vorsabær............ • •• ... 188 20853.25 4000
Efri-Brúnavellir • • • ... 143 15861.77 3300
Árbrann ............ • •,• 40 4436.86 3300
Þjótandaitak • • • 27 2994.88 2000
Skálmholtshrann ... ... 175 19411.88 4000

Samtals • • • ... 2589 287175.83 88200

Flóðgarðahleðsla.
Samkvæmt mælingum og skýrsln P. E. ern áætlaðir flóðgarðar á Skeið 

um 40913 m*. Gert hefir verið:

1918 • •• • • • •• • •• 3078 m’
1919 • • • • •• • • • • •• 1825 —
1920 • •• • • • • •• • •• • •• 1859 —
1921 • • • • •• • •• ... 4902 —
1922 • •• • •• • •• 2987 —
1923 • •• • •• • •• 1978 —
1924 • •• • •• • • • • •• 792 —
1925 • • • • •• • •• 4528 —
1926 • • • • • • • • • • •• 10488 —
1927 • •• • • • • • • • • • • • • 3507 —

Samtals • •• • •• 35944 m*

ónnnið er þvi i árslok 1927 4969 mi.

Hagar Skeiðamanna.
Vér bófnm nú skýrt frá hinnm rannvernlegn ástæðnm á Skeiðnm. 

Ástæðnr bænda ern eigi glæsilegar, sknldabyrðin hvilir þnngt á þeim, en svo 
mnn vera viðar nm land.

Af framangreindn sést, að samkvæmt skattaframtali 1928 vorn skuldir
bænda á Skeiðnm .......................................................................................... kr. 192805,00
Áveitnsknldir ern nú .................................................................................... — 287175 83

Samtals kr. 479980,83
Eignir samkvæmt skattskrá 1928.................................................  kr. 341159,00
Eignir minni en sknldir............ kr. 138821,83
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Þetta er samkvæmt framtali 29 bænda. Hver þeirra skuldar því sem 
sakir standa að meðaltali kr. 4786,00 meira en hann & eignir fyrir.

Vér sjáum engar lfkur til að bændur geti risið undir þessari skuldabyrði, 
og það því fremur sem mörg verkefni kalla að, ef lffvænlegt á að vera á jörð- 
unum, með þeirri menningu, er nú er krafizt. Það þarf víða að endurreisa bæiua, 
byggja ný peningshús, einkum fjós og hlöður. Stækka, slétta og rækta túnin, 
girða og slétta engjarnar, og siðast en ekki slzt, að viðhalda áveitunni, svo að 
það verk, sem þegar er unnið, komi að tilætlnðum notum. Þetta og fleira hyggj- 
um vér að vart geti komið til framkvæmda, nema að skuldabyrðinni sé að 
nokkru létt af bændum og þeim betur fyrir komið en nú er. En til þess þurfa 
bændur að semja við aila sfna skuldunauta.

Skuldir bænda á Skeiðum, þá áveitan er eigi tekin til greina, nema að 
meðaltali kr. 6648.00 á bvern. Þetta hvilir-á búum, sem samkvæmt fimm ára 
meðaltali (1925—29) bafa 11 nautgripi hvert, 125 sauðfjár og 14 hesta.

Áveituskuldir hvfla nú á 25 búenduin (á 3 jörðum er tvíbýli), þá sleppt 
er tveim jörðum f Villingaboltshreppi. Skuldin er samtals kr. 264770,00, eða á 
býli kr. 10579,00. Þar sem áveitu&kuldiu hvilir á, verður þvf samanlögð skulda- 
byrði á býli kr. 47243,00. Landverð þeirra jarða, sem áveiluskuldirnar hvila á, 
er kr. 88200,00, eða kr. 3342,00 á býli.

Sem sakir standa eru litlir möguleikar til, að sá búskapur, sem bændur 
hafa nú, geti borið þá skuldabyrði, er á þeim hvflir. Þetta verður fyrst mögulegt 
með auknum bústofni og meiri framleiðslu. Framanritaðar skýrslur sýna, að 
smátt og smátt þokast i þá átt. En betur má, ef duga skal. Vér höfum áður 
bent á, að vegna áveitunnar myndi útheysaflinn aukast um helming, ef allt ásig- 
komnlug væri með felldu. Komi nú þetta til framkvæmda á næstunni, má auka 
búpeningsstofninn um helming.

En þessar umbætur kosta starf og fé. Það eiga bændur erfitt með að út- 
vega sér, ef skuldabyrðin hvllir þungt á þeim. Vér álitum þvf happasæiast til 
frambúðar, bæði fyrir einstaklinga og þjóðfélag, að nú sé þannig gengið frá 
skuldum Skeiðamanna, að þær í náinni framtið iþyngi þeim eigi svo, að það 
hindri framtakssemi þeirra og umbætur á jörðum sinum.

Orsakir kreppannar. Áður en vér bendum á leiðir til að leysa úr þeim 
vandræðum, sem Sseiðamenn eru komnir í, er rétt að gera nokkra grein fyrir 
orsókum kreppunnar.

Skuldir bænda munu að miklu hafa myndazt að loknn striðstimabilinu, 
á binum sömn árum og áveitan er framkvæmd. Að nokkrn orsakast þær af 
harðindum (velurinn 1919—20) og miklum fóðurbætiskaupum, en slikt befir átt 
sér stað um land allt. Nokkrir réðust i dýr jarðakaup á þeim árum. En aðal- 
orsókin Iiggur i mjög greiðum aðgangi að lánum, bæði hjá Sparisjóði Árnessýslu 
og útibúi Landsbaukans á Selfossi. Á þessum árum myndast og margþætt 
ábyrgðafiækja, og þvi miður sést eigi nema á örfáum stöðum, til hvers lánin hafa 
verið notuð. Siðan 1923 hafa skuldir Skeiðamanna smátt og smátt aukizt, þótt 
eigi sé i stórum mælikvarða. Þessar greiðslur viiðast þvi Skeiðamenn hafa átt 
fullt i fangi með. Hinsvegar hefir búpeningseign þeirra aukizt að nokkru.

Þessi skuldavefur hefir lamað allar framkvæmdir og verið aðalorsök
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þess, að Skeiðamönnnra hefir veitzt erfitt með greiðs'.n til áveitunnar, er til átti 
að taka, og svo mún framvegis verða, ef eigi er hægt að ráða bót hér á. Enda 
er anðsætt, að 200000 kr. á litla sveit með 29 búendnm er ærinn sknldabaggi, 
sem gerir mönnum erfitt að ganga nppréttir.

ÁveitUikaldirnar.
Um þær er áður rætt allftarlega. Þar ern samtvinnnð óhöpp, sem stnðla 

að þvi að gera áveitnkostnaðinn jafn gffnrlegan. Því veldur dýrtfðin, meðan 
framkvæmdir standa yfir, óhagstæð lánskjör, ekki nægilega viðtæknr og gagn- 
rýninn nndirbúningnr, og það, að Skeiðamenn ekki sjálfir lögðn fram þegar í 
npphafi nokknrt fé i vinnn eða á annan hátt, á ineðan á verkinu stóð, ekki 
einn sinni til vaxtagreiðsln né afborgana af lánnm þeim, sem tekin vorn. Allt 
þetta o. fi. o. fl., sem eigi verðnr hér nánar skýrt, er orsök til hins mikla 
kostnaðar við Skeiðaáveitnna. Margir eiga hér hlnt að máli, bæði landsstjórn og 
bændnr. En út i þan atriði verðnr heldur eigi farið.

Skuldakröfurnar.
Að litil sveit sem Skeiðin geti staðið straum af nær x/* millj. kr. sknld, 

álftnm vér eigi vonlegt. Samkvæmt skattskránni 1928 ern eignir sveitarinnar 
138821 krónum minna virði en sknldin. Að vlsu ern ástæðnr bænda nokknð 
mismunandi. Nokkrir myndn geta séð sér farborða, um aðra er það vonlanst, 
og svo kemnr ábyrgðaflækjan einnig til greina, sem gerir hinnm efnaðri bændnm 
búsifjar.

Vér sjánm því eigi aðra leið færa en að hlaupið verði nndir bagga með 
Skeiðamönnnm og þeini hjálpað til að komast úr ktcppunni. Þetta þvi fremnr 
sem bændur á Skeiðnm eru starfsamir og duglegir menn, Þar aiast nú npp um 
100 börn og unglingar. Bændnr mega ekki vera svo aðþrengdir, að þeir ekki 
geti veitt þessu nnga fólki sæmilegt oppeldi, og þeir þnrfa að geta framkvæmt 
ýmsar nauðsynlegar nmbætnr á jörðnm sfnnm, svo þær verði lifvænlegar fyrir 
eftirkomendurna. Þá mnn hið nnga fólk eigi flytja úr sveitinni, heldnr starfa þar 
áfram að ræktnn og nmbótum á býlnnnm. Þetta hefir óneitanlega þýðingn fyrir 
þjóðfélagið.

Af framangreiudum ástæðnm teljum vér nanðsyn á, að ráðið verði fram 
úr fjárhagsvandræðnm Skeiðamanna, og færi bezt á að sknldheimtnmenn og 
rikið ættn þar hlnt að máli.

- Álgktanir og tillögnr.
Af framangreindnm athngnnnm er, sem þegar er sagt, Ijóst, að greiðsln- 

mögnleikar Skeiðamanna ern mjög takmarkaðir, og telnr þvf nefndin ónmflýjan- 
legt, að greiðsluskilyrði verði gerð sem auðveldnst. Þar kemnr til greina langnr 
greiðslatfmi og eftirgjöf á nokkrnm hlnta sknldarinnar.

' Nefndin hefir athngað ýmsar leiðir, er fara mætti i þessn efni. Það, sem 
osj hefir hngkvæmzt, er einknm:

1. Að bændur láti land npp i áveitnkostnað.
2. Rikisrekstnr áveilnnnar.
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3. Eftirgjöf & nokkrnm hlnta ftveitnkostnaðarins.
4. Greiðsla stofnkostnaðar og verðhækknnarskattur ft landverði.

Sknln nn þessar leiðir skýrðar nftnar.

I. Að bœndar láti land app í áoeitakostnað.
Til að gera oss grein fyrir landverði ft Skeiðnm hðfnm vér reiknað út

landverð nokknrra jarða þar. Er hér lagt til grnndvallar landverð jarðanna sam- 
kvæmt fasteignamati 1921, sömnleiðis stærð landsins, og eftir þessn reiknað út, 
hvert meðalverð sé ft ha.

Útkoman er þessi:

Tún
ha.

Áveituland
ha.

Bithagi
ha.

Land-
stærð

Landverð
kr.

Meðalverð ha. 
kr.

E.-Brúnavellir............ 3,4 143 82,6 229 3800 17
Vorsabær.................... 6,5 188 108,5 303 4600 15
Húsatóftir.................... 4,9 207 391,1 603 6500 11
Hlemmiskeið ............ 5,7 204 178,3 388 5900 15
S-Brúnavellir ............ 2.5 108 33,5 144 3400 24
Brjftmsstaðir ............ 2,4 111 105,6 219 2200 10
^Lr&kot •• ••• ••• ••• 2,4 60 23,6 86 2300 27
Miðbýli .................... 3,0 206 65,0 274 4000 15
Útverk ........................... 3,9 89 36,1 129 5500 43
Skeiðhftholt.................. 6,7 177 209,3 393 7100 18

Samtals: 41,4 1493 1233,6 2765 45300
Meðaltal: 4,14 149,3 123,36 276,5 4530 16

Skýrsla þessi sýnir, að meðalverð pr. ha. er 16 krónnr ft ölln landi jarð- 
anna, tnnin reiknnð með. Nú er ftveitnskattnr ft hvern ha. af ftveitnlandi kr. 
110,92. Frnmverð landsins er því lítill hlnti af áveitnskattinnm.

Nú mft gera ráð fyrir, að sölnverð landsins yrði nokknð hærra en fast- 
eignamat sýnir, gernm rftð fyrir helmingi hærra. Segjnm, að frft einni jörð yrði 
tekið land til nýbýlastofnnnar. Til þess þarf um 40 ha. stóra spildn, þar af helm- 
ingnr áveitnland. Útkoman yrði þessi:

40 ha. lands ft kr. 32,00 pr. ha.................................. kr. 1280
Áveitnkostnaðnr ft 20 ha................................................ — 2218

Samtals kr. 3498

Mestn skiptir hér nm ftveitnskattinn, sem hlntaðeigandi jörð losnar við.
Það virðist i fljótn bragði geta verið mjög æskilegt, að bændnr gætn lfttið 

land npp i ftveitnkostnað, en við nftnari athngnn ern ýmsir annmarkar ft þvi, að 
þetta geti komið að vernlegnm eða hagfelldnm notnm. Sem ftstæðnr ern nú, ern 
not ftveitnnnar eigi svo mikil sem ætla mætti. Þetta stafar af orsöknm, sem ftðnr 
hafa verið greindar, vatnsskorti, ónógri framræsln, vöntnn ft girðingnm o. fl. 
Flestar jarðir hafa því nú þörf fyrir það land, sem þærnú rftða yfir. Þó virðist, 
að ft nokkrnm jörðnm geti komið til greina, að land yrði lfttið npp i ftveitnkostnað.
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Bændur mnnu yfiileitt vera því mótfallnir, að láta land af hendi, eigi 
þeir annars úrkosta. Hið æskiiegasta væri, virðist oss, að jarðirnar t'engjn að 
halda sinum löndnm. Með þvi yrði bændnm léttara að auka bústofn sinn. Þá 
túnin stækka, ræktunin eykst og áveitan kemst í betra lag, er timi til kominn 
að skipta jörðunum. Færi þá bezt á, að það yrði ruilli erfingja, þannig að á einni 
jörð yrðu byggð 2 eða fleiri býli, eftir því sem ástæður eru til.

2. Rikisrekstar áveitanna.
Rikið befir séð um allan undirbúning og framkvæmdir, sem gerðar hafa 

verið við stofnun áveitunnar. Hvernig þetta verk er af hendi leyst, má deila um. 
Um það dæmum véf eigi. En þess var að gæta, að hlutfallslega lítill vandi er 
að leggja skurði, gera flóðhiið, brýr, flóðgatða o. fl., eftir fastsettnm almennum 
reglum, móts við það að starfrækja áveitu svo vel sé, og það því fremur, sem 
alla reynslu um starfrækslu áveitusvæða svo stórra sem þessara vantar alger- 
lega bér á landi.

Fyrst um sinn mun þvi notkun og starfræksla áveitnnnar verða á til- 
raunastigi. En til þess að þetta komist sem fyrst i viðnnandi horf, þarf að taka 
áveitustarfræksluna föstum tökum. Vart er að ætlast til, að menn, sem aldrei 
hafa ált við þessi mál og enga séiþekkingu hafa i þessum efnum, séu færir um 
að leysa það starf af hendi. Sjálfsagt viiðist þvi, að rikið fæli þetta kunnáttu- 
manni, fæli og honum jafnframt að athuga um allt, er að áveitunni lýtnr, láta 
gera tilraunir þar að lútandi og segja fyrir um alla starfrækslu og viðhald áveit- 
unnar. Á þennan hált myndi fást reynsla, er verðmæt myndi reynast á komandi 
timum, og þá allt væri komið í fastar skorður, myndu menn sjálfir færir um að 
taka i sinar hendur stjórp áveitanna.

Ef um rfkisrekstur væri að ræða, þyrfti rikið að taka að sér allar skuld- 
bindingar áveitunnar og sjá um viðhald og staifrækslu hennar. Gegn þessu hefði 
svo rikið heimild tii að leggja áveituskatt á jarðir þær, er áveitunnar njóta. 
Þennan skatt mætti ákveða á 10 ára fresti.

Meiri hluti nefndarinnar sér sér eigi fært að leggja til, að þessi leið 
verði farin.

Þá mun nefndin gera tillögur um fullkomin afskipti rikisins um viðhald 
og starkrækslu áveitunnar framvegis.

3. Eftirgjöf á nokkram hlata áveitaskaldanna.
Eftir að hafa athugað allan hag Skeiðamanna, álítum vér — svo sem 

áður er að vikið — vonlaust um, að þeir geti staðið straum af öllum sinum 
skuldbindingum. Þetta stafar fyrst og fremst af þeim skuldabyrðum, sem á þeim 
hvíla auk áveitunnar, og að framan er getið. Af þessu öllu sést, að enda þótt 
rikissjóður létti af bændum allri áveituskuldinni, þá mundi það auðsjáanlega vart 
geta bjargað sumum þeirra frá beinu gjaldþroti, og eftirgjöfin þvi verða til þess, 
að aðrir skuldheimtumenn fengju þvi meira af kröfum sinum.

Þar sem þannig er ástatt, virðist eigi ástæða til, að rikið fari að borga 
áveitulán þessara bænda, nema jafnframt yiði leitað nauðasamninga um allar 
þeirra skuldbindingar.

Atpt. 1930. A. (42. löggjafarping). 17
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Hér ernm vér þá komnir að aðaiverkefni vorn — samkvæmt skipnn — 
sem sé því, að meta hve mikið vér teljnm bændnm á áveitnsvæðinn fært að 
greiða af áveitnkostnaði sinnm, með þeim greiðslnskilmálnm, sem þeir eiga nn 
við að búa nm áveitnlán sin, þar sem árleg greiðsla afborgana og vaxta er nn 
fyrst nm sinn til 1943 kr. 19256.85.

' Af þessari fjárnpphæð teljnm vér bændnm á áveitusvæðinn ekki fært að 
greiða meira árlega en kr. 5000—6000, og mnndi þá rikissjóðnr verða að greiða 
það, sem á vantar árlega greiðslu vaxta og afborgana, og sknldinni þar með 
lokið árið 1962, án þess að rikissjóði sé ætluð frekari von i endnrgreiðsln þess 
fjár, er hann heflr þá lagt út fyrir Skeiðamenn. Þótt vér teljum bændur á áveitu- 
svæðinn ekki færa nm að greiða hærra árlegt gjald en hér er nefnt, viljnm vér 
þó ekki mæla með þeirri tilhögun, að öllnm þeirra greiðslnm sé lokið 1962, því 
bæði er það, að miklar framtiðarvonir virðist mega byggja á áveitnnni, nm ankna 
velmegun viðkomandi bænda, ef þeim er ekki bundinn of þnngnr baggi þegar 1 
npphafi. Því réttmætt að leggja nokkrar kvaðir á þá nm lengra árabil, og skal 
nú að þvi snúið.

4. Greiðsla á öliam stofnkostnaði með oerðhœkkanarsköttam.
Vér álitnm heppilegast að farin verði sú leið, að láta áveitufélag Skeiða-

manna greiða höfnðstól þann, er nú hvilir á áveitnnni, að npphæð kr. 287175,83. 
Innan áveitnsvæðisins ern tvær jarðir, Skálmholtshraun og Þjótandf, i Villinga- 
holtshreppi. Þessar jarðir ern eign úllends hlntafélags. Meðan svo er getnm vér 
ekki séð ástæðu til annars en að þeim verði gert að skyldu að greiða að fnllu 
áveitukostnað sinn, sem er að npphæð kr. 22405,84, Eftir stendnr þá sknld 
Skeiðamanna, að npphæð kr. 264878,84. Þessa fjárhæð ættn þá Skeiðamenn að 
greiða með 2% árlegri greiðsln á næstn 50 árum, og yrði þvi samkvæmt þessu 
árleg greiðsla þeirra kr. 5297,58.

Til frekari skýringar viljnm vér taka fram, að hinar árlegu greiðslnr
ern nú:

Til veðdeildar.............................. kr. 15976 85
— Viðlagasjóðs........................... — 3280.00

Alls kr. 19256,85

Viðlagasjóðslánið er tekið 23. okt. 1923. Þvi skal vera lokið 1943. Af 
þvi ern engar afborganir eða vextir greiddir til þessa dags. Veðdeildarlánin ern 7. 
Þeim skal lokið á árnnnm 1948—1962.

Samkvæmt þessn yrði hið árlega gjald rfkissjóðs vegna Skeiðaáveitnnnar 
fram til 1943 kr. 13959.28. Eftir það felinr gjaldið til Viðlagasjóðs úr sögunni, 
og verðnr þá árlegt gjald til veðdeildarinnar kr. 10679.28 og fer minkandi eftir 
1948, nnz það fellnr nr sögunni 1962. Árgjald Skeiðamanna helzt hinsvegar 
til 1980.

Til þess ennfremur að afla rikinn tekna, fyrir þær ívilnanir, er það 
gefnr Skeiðamönnum, leggjnm vér til, að verðhækknnarskattUr verði lagður á 
jarðirnar og rikisstjórninni gefinn ihlntnnarréttnr nm viðhald og starfræksln 
áveitunnar. '
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Verðhækkunarskattinn hugsum vér oss tvennskonar, við fasteignamat og 
við sölu.

Verðhækkunarskattur eftir fasteignamati kemur fyrst til greina 1940, og 
skal hann þá greiddur af þeirri upphæð, sem landverð jarðanna er hærra en það 
var eftir fasteignamati 1921. Vér leggjum til, að skattur þessi sé lO#/o af verð- 
hækkuninni og greiðist með jöfnum afborgunum á næstu 10 árum með 6#/o árs- 
vöxtum. Á lfkan hátt verður verðhækkunarskattur reiknaður við hvert fasteigna- 
mat þar til 1980.

Verðhækkunarskatt við sölu hugsum vér oss reiknaðan af mismun á 
söluverði og fasteignamatsverði jarðanna (með húsum). Þar frá dregst þó verð 
umbóta, sem gerðar hafa verið á timabilinu. Söluskattur sé 20#/o. Sala telst ekki 
þá jarðirnar falla i arf til afkomenda eða fósturbarna.

Til þess að tryggja viðhald og starfrækslu áveitunnar, leggjum vér til, að 
stjórnarráðið setji ákveðnar reglur um það og sjái um, að þeim sé fylgt.

Viðvfkjandi þessum tillögum vorum höfum vér samið sérstakt lagafrum- 
varp, sem fylgir hér með. Þar eru nánari ákvæði um það, hvernig vér hugsum 
oss þetta fyrirkomulag, og væntum vér, að það þurfi eigi nánari skýringa við.

Vér höfum þá lokið áliti voru. Væntum vér þess, ef það nær fram að 
ganga, að allir megi vel við una. Skeiðamönnum er ilétt i bráð, en þó lagðar á 
þá byrðar, sem vér væntum að verði drjúg tekjulind fyrir rikissjóð, þvi vér 
efumst eigi um, að Skeiðaáveitan, með tíð og tíma, bregðist eigi þeim vonum, er 
menn hafa gert sér um hana, og mun þá búsæld verða á jörðunum og þær 
hækka í verði.

Reykjavik, 2. janúar 1930.

5. Sigurðsson. Jón Ólajsson.

Guðmundur Þorbjarnarson.

14. l'rumvarp

til laga um Menntaskóla á Akureyri.

(Lagt fyrir Alþingi 1930.)

í. gr.
Á Akureyri skal vera skóli, með fjórum óskiptum bekkjum, er nefnist 

Menntaskólinn á Akureyri. Heimilt er honum, þar til öðruvisi er ákveðið með 
lögum, að starfrækja gagnfræðadeild með þrem óskiptum bekkjum.

2. gr.
Takmark skólans er að búa nemendur undir athafnalif bæði í and- 

legum og verklegum efnum.
3. gr.

Skólinn er samskóli fyrir pilta og stúlknr.
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4. gr.
í menntaskólanum skal kenna þessar námsgreinar: íslenzku og islenzk 

fræði, norðurlandamál, ensku, þýzku, frönsku, sagnfræði, trúarbragða- 
fræði, félagsfræði, bókmenntafræði og listasögu, náttúrufræði, eðlisfræði og 
efnafræði, stærðfræði, bókfærslu, likamsæfingar, söng, dráttlist og hagnýt 
vinnubrögð.

5. gr.
íslenzk tunga og náttúruvísindi skulu vera höfuðnámsgreinar í skól- 

anum. Lesskrá skal haga svo, að auðvelt sé að balda nemendum til sjálf- 
stæðra námsiðkana, eftir því sem áhugi og hæfileikar benda til. Vandlega skal 
gæta þess, að ofþreyta ekki nemendur með náminu.

6. gr.
í hverjum bekk skal haldið árspróf. Lokapróf menntadeildar er stú- 

dentspróf. Ljúka má námi i einstökum námsgreinum i öðrum og þriðja bekk 
menntadeildar, en þá skal um prófdómendur i þeim greinum fara eins og um 
stúdentspróf, enda skulu þær einkunnir og taldar á stúdentsprófsskirteinum.

Við árspróf skulu vera 2 prófdómendur, annar úr flokki kennara, 
hinn skipaður af kennslumálaráðuneytinu, en við stúdentspróf 2 prófdóm- 
endur, skipaðir af því.

Heimilt er skólameistara að sleppa nemanda við árspróf, enda hafi 
hann lofsamlega einkunn eftir veturinn.

7. gr.
Um einkunnastiga og einkunnagjöf skal ákveða í reglugerð. Þá skal 

og i reglugerð setja nánarí ákvæði um inntökupróf, bekkjarpróf og stú- 
dentspróf.

8. gr.
Heimilt er utanskólamönnum að taka próf úr öllum bekkjum mennta- 

skólans. Þeir, sem standast prófin í 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 i einhverri grein sannar, að hann sé gæddur frábærlega góðum gáfum.

9. gr.
Þessi eru almenn inntökuskilyrði i menntaskólans: 1) Að þeir, sem 

setjast i 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 infitöku- 
aldurs; 2) að þeir séu ekki haldnir neinum næmum sjúkdómi; 3) að sið- 
ferði þeirra sé óspillt.

10. gr.
Til þess að vera tekinn i fyrsta bekk menntaskólans verður nemand- 

inn að standast próf i þessum greinum: 1) 1 íslenzku: Geta ritað venjulegt
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mál ritvillulitið, þekbja aðaleinkenni íslenzkrar málfræði og höfuðdrætti í is- 
lenzkum bókmenntum, bæði á þjóðveldistimanum og síðan um 1800; 2) 1 
norðurlandamálum: Skilja og geta lesið nokkurnveginn rétt venjulegt bókmál 
á dönsku og sænsku og geta ritað villulitinn stil almenns efnis á öðruhvoru 
þvi máli. 3) 1 ensku: Geta auðveldlega þýtt ólesið létt mál og gert villulitinn stil 
um auðvelt efni. 4) Vera leikinn i að reikna brot og tugabrot, vaxtareikning 
og almennustu þætti flatarmáls- og rúmmálsfræði. 5) 1 sögu: Hafa glöggt yfír- 
lit um æfí frægra manna og megintimabil og atburði i sögu Islands og almennri 
veraldarsögu. 6) í náttúrufræði: Hafa numið likamsfræði, almenna grasafræði 
og dýrafræði. Ennfremur aðaldrætti i þróunarsögu jarðarinnar og landsins. 
7) 1 landafræði: Hafa numið almenna landafræði og vera leikinn i að nota 
landabréf.

11. gr.
Kennslustundir i hverjum bekk skulu vera 30—33 á viku. Á laugar- 

dögum skal kennsla eigi standa lengur en til hádegis.

12. gr.
Skólaárið byrjar 1. október og endar 30. september. Kennslu og próf- 

um ár hvert skal lokið 30. mai, nema i þriðja og fjórða bekk skólans enda 
prófín i júni. Um skólaleyfi skal ákveðið í reglugerð.

13. gr.
Fastir kennarar skulu vera 7 og er einn þeirra jafnframt skólameist- 

ari. Hefir hann á hendi aðalumsjón með nemendnm skólans, kennslu allri, 
húsnm 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 í skólabús- 
inu, ljóss og hita. Fyrir umsjón með heimavist nemenda og risnu vegna skól- 
ans fær skólameistari 2000 kr.

Kennarar skólans hafa að byijunarlaunum 3400 kr. á ári, en launin 
hækka á 4 ára fresti um 400 kr. upp i 5000 kr. Skólameistari og kennarar 
njóta dýrtiðaruppbótar eftir launalögum.

Skólameistari ræður aukakennara og stundakennara eftir því, sem fé 
er veitt til i fjárlögum. Svo skal og leita úlits skólameistara um skipun fastra 
kennara.

14. gr.
Skólameistari skal kenna 12 stundir á viku, en fastir kennarar 26 

stundir. Heimilt er kennslumálastjórninni að fækka um 2—4 stundir skyldu- 
kennslu skólameistara eða fastra kennara, sem hafa mikil aukastörf við skrif- 
legar úrlausnir, eða önnur sérstök aukastörf i þágu nemenda og skólans.

15. gr.
Til þess að geta orðið skipaður fastur kennari við skólann þarf um- 

sækjandi að hafa tekið kennarapróf við báskóla i kennslugreinum sinum, hafa 
kynnt sér allítarlega kennsluaðferðir og heimilisbrag i nokkrum samskonar
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skólum og hafa sýnt með að minnsta kosti eins árs reynsln við skólann, að 
hann hafi kennarahæfileika og manndóm til að gegna slikri stððu.

Heimilt er þö að veita undanþágu frá fyrsta ákvæðinu að því er snertir 
kennara, sem nú starfa við skólann, og aðra umsækjendur, sem með afburðum 
i kennslu hafa s$nt, að þeir séu eftirsóknarverðir starfsmenn við skólann.

16. gr.
Kennarafundi skulu allir kennarar skólans sækja. Skólameistari boðar 

til funda og stjórnar þeim. Fastir kennarar og aukakennarar hafa atkvæðis- 
rétt. 1 reglugerð skal ákveða um valdsvið kennarafunda.

17. gr.
Skólameistari ræður skólalækni til 3 ára i senn og skal hann lita eftir 

heilbrigði nemenda og hollustuháttum skólans.

18. gr.
Kennslugjöld skal greiða i skólasjóð Menntaskólans og ákveður kennslu- 

málastjórnin í samráði við fræðslumálastjóra og skólameislara hæð þeirra. Um 
skólagjöld i gagnfræðadeild fer samkvæmt lögum um gagnfræðaskóla. Aldrei 
skulu færri en fjórða hluti nemenda undanþegnir skólagjaldi.

Skólasjóði þessum má verja til námsstyrks, til fræðandi ferðalaga nem- 
endanna 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. Um skólagjöld i gagnfræðadeild fer samkvæmt 
lögum um gagnfræðaskóla.

19. gr.
1 heimavist skólans skulu þeir nemendur, er þar búa, njóta ókeypis 

húsnæðis, Ijóss og hita, og ganga utanbæjarnemendur þar fyrir. Nemendur úr 
Menntaskólanum skulu hafa rétt til ’/s hluta heimavistanna, en nemendur úr 
gagnfræðadeild til ’/s hluta. — Skyltj er kennurum skólans að hafa umsjón 
með heimavist og vinnu nemenda i bókasafni skólans, þegar skólameistari 
óskar þess, gegn þóknun, sem ráðuneytið samþykkir.

20. gr.
Um nám i gagnfræðadeild Menntaskólans á Akureyri fer eftir almenn- 

um lögum um gagnfræðaskóla.
21. gr.

Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 20, 9. júlí 1909, um 
gagnfræðaskólann á Akureyri, svo og öll önnur ákvæði, sem fara i bág við 
þessi lög.

Greinargerð.

Næsta vor, 1930, hefir Gagnfræðaskólinn norðlenzki starfað i hálfa öld, 
og hafa gamlir og nýir lærisveinar skólans mikinn viðbúnað að halda þann
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atburð bátiðlegan, bæði á Möðruvöllum og Akureyri. Mundi þykja vel farið, 
ef stofnskrá hins nýja Menntaskóla Norðlendinga og Austfirðinga yrði þá sam- 
þykkt og að lögum orðin. Væri með þeim bætti bundinn endir á hina löngu 
baráttu um að fá binn forna Hólaskóla endurreístan á Norðurlandi.

Samkvæmt þessu frv. er gert ráð fyrir, að i hinni núverandi byggingu 
skólans á Akureyri verði fyrst og fremst menntaskóli með fjórum ársdeildum, 
alveg bliðstæður skólanum i Reykjavik, og auk þess fyrst um sinn alþýðu- 
skóli, fyrst og fremst fyrir Akureyri, Eyjafjörð og þær sýslur norðanlands, 
sem ekki hafa héraðsskóla. Möðruvallaskólinn og siðar Gagnfræðaskólinn á 
Akureyri voru fyrr á árum nálega eina hjálp Norðlendinga og Austfirðinga 
um almenna skólamenntun heima fyrir. Á siðari árum hafa risið upp myndar- 
legir skólar á Eiðum og Laugum, og sækir þangað allur þorri þeirra manna 
úr Múla- og Þingeyjarsýslum, sem fyrráárum myndu hafa leitað til hins eina 
norðlenzka gagnfræðaskóla. 1 Skagafirði er nú byrjun að héraðsskóla á Hólum 
í sambandi við búnaðarskólann, og i Húnaþingi er töluverður áhugi að efna 
til héraðsskóla i þeirri sýslu. Ef að líkindum lætur, liða ekki nema fá ár, þar 
til béraðsskólar verða komnir i öllum sýslum norðanlands, nema Eyjafirði, 
af þvi að æskulýður þess héraðs leitar að sjálfsögðu til þeirrar stofnunar i 
sýslunni, sem um hálfrar aldar skeið hefir verið afltaug skólamenningarinnar 
norðan- og austanlands.

Sumir menn kynnu að segja: Hvers vegna eiga Akureyrarbúar og 
Eyfirðingar að bafa alþýðuskóla, sem landið kostar, þar sem önnur héruð 
þurfa i þeim efnum nokkuð fram að leggja?

Þvi er fljótsvarað. Á Möðruvöllum og á Akureyri er í 50 ár búið að 
reka alþýðuskóla, fyrst með tveim og siðar með þrem bekkjum. Þessi skóli 
hefir verið landsskóli, en jafnframt héraðsskóli. Héraðið hefir hlúð að þessum 
skóla. Hann hefir dafnað vel og haft mikil áhrif til góðs i öðrum héruðum 
og landshlutum. Það er ekki hægt að launa Eyfirðingum gott fóstur þessarar 
menntastofnunar með þvi að taka allt i einu af þeiro hlunnindi hálfrar aldar 
gömul, og það án alls tilefnis fiá þeirra háltu.

Menntaskólinn á Akureyri verður stofnun fyrir Norður- og Austurland 
sérstaklega, en fyrir landið allt að nokkru leyti. Hann verður griðastaður 
þeim námsmönnum, sem byrja seint, vegna erfiðrar aðstöðu, og vinna fyrir 
sér meðan á námi stendur. Og slikir menn munu þangað Ieita úr hinum 
fjarlægustu byggðum landsins.

En Menntaskólinn á Akureyri þarf ekki fyrst um sinn nema nokkurn 
hluta hins rúmgóða skólahúss. Þess vegna væri með öllu óviðeigandi að 
hrekja þaðan, fyrr en landsnauðsyn krefur, sem áreiðanlega verður ekki fyrst 
um sinn, hinn upprunaiega notanda hússins, alþýðuskóla við Eyjafjörð.

Siðar meir eru likur til að á þessu verði breyting. Menntaskólinn 
getur vaxið, eða einkum þurft meira húsrúm vegna fjölbreyttari kennslu. 
Gagnfræðaskólinn getur vaxið, svo að hann þurfi meira um sig að hafa heldur 
en sem svarar þrem óskiptum bekkjum. Akureyringar vilja ef til vill hafa 
gagnfræðaskóla fyrir sig. Og Eyfirðingar héraðsskóla við einhverja af sinum 
góðu heitu lindum. Framþróun uppeldismáianna i Eyjafirði getur vel orðið
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sú, að héraðsbúum nægi ekki til lengdar sá stakkur f þessum efnum, sem 
þeim var skorinn um 1900, og þá afsala Eyfirðingar sér þeim hlunnindum, 
sem ekki verða af þeim tekin, nema samkvæmt óskum þeirra sjnlfra.

Hinsvegar á gagnfræðadeildin á Akurevri að vera alraennur skóli, ná- 
kvæmlega hliðstæður samskonar stofnunum i hinum stærri kaupstöðunum, 
og fyrir eyfirzka bændur áframhald af hinum gamla Möðruvallaskóla. Gagn- 
fræðadeildin á Akureyri verður þess vegna á engan hátt sérstök brú yfir i 
Menntaskólann, fremur en skólinn á lsafirði, í Flensborg og Revkjavík.

Um mennta^kólafrv. þarf litlu við að bæta hinar itarlegu skýringar, 
sem fram komu á þingi 1929 i sambandi við meðferð málsins i Ed. Skóla- 
meistarinn á Akureyri lagði eindregið á móti þvi að hafa skólaráð fyrir þessa 
stofnun, og er þess vegna fallið frá þeirri hugmynd fyrst um sinn. Skólinn er 
lengdur litið eitt fram i júni tvö siðari námsárin, með því að f vor, sem leið, 
reyndist erfitt að safna þáverandi fimmtubekkingum til æskilegrar náttúru- 
fræðslu og landafræðiferðar f miðjum júni, þegar skólanám þeirra hætti siðast 
i mai. Auk þess er júnimánuður sérstaklega vel fallinn til útiveru, ferða og 
iþrótta, ekki sizt i Eyjafirði. Var þvi það ráð tekið, að skólinn gæti, að þvi er 
snerti nemendur i tveim siðari ársdeildunum, starfað fram i júní. Nokkur 
kostnaður fylgir þvi að visu. En þegar þess er gætt, að skólinn myndi tapa 
miklu við það, að nemendur hyrfu jafnan áður en vorar og grös gróa, þýkir 
einsætt að gera námstimann að öllu eins og i Reykjavikurskólanum.

Ein veruleg breyting er hér gerð frá frv. eins og það var samþykkt í 
Ed. 1929. Það er að fella alveg niður latinu i skólanum. 1 stað þess yrði að 
sama skapi lögð meiri áherzla á frönsku og nýju málin yfirleitt. Með þessu 
móti vex verkaskiftingin milli skólanna. í Reykjavík yrðu tvær deildir. Önnur 
með stærðfræði, eðlisfræði og efnafræði sem höfuðnámsgreinar. Hin með nýju 
málin þrjú og latínu sem meginbálk i kennslunni. Á Akureyri væri aftur sú 
tilbreytni, að latina væri engin, en þvi meiri kennsla i ensku, þýzku og frönsku. 
Erlendis er meira og meira gert að slikri skiptingu, og fjöldi menntaskóla, sem 
enga latinu- kenna, og þykja þær stofnanir sfzt standa að baki hinum, sem 
leggja enn nokkra eða mikla áherzlu á gömlu málin. Reynsian er sú, að úr 
hinum latinulausu skólum koma lærisveinar, sem i öllum greinum háskóla- 
náms standa jafnfætis nemendum úr skólum, þar sem latina er enn tölu- 
verður þáttur kennslunnar.

Ekki þykir rétt að láta þess hér ógetið, að Akureyrarbær gaf skólan- 
um i fyrravetur mikið landsvæði, svo að um ófyrirsjáanlegan tima skortir 
skólann hvorki land fyrir leikvelli, skemmtigarða, né staði fyrir allar þær 
byggingar, sem skólanum kunna að verða nauðsynlegar á komandi árum. 
Skólinn hefir alla aðstöðu til mikils þroska, og vantar aðeins þá löggjöf, sem 
Alþingi telur sér væntanlega bæði Ijúft og skylt að veita á hálfrar aldar afmæli 
þessarar merkilegu stofnunar.
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15. Fmmvarp

til laga um Menntaskólann í Reykjavík.

(Lagt fyrir Alþingi 1930.)

1. gr.
í Reykjavik skal véra menntaskóli með fjórum ársdeildnm.

2. gr.
Takmark skólans er að efla sálar- og likamsþroska nemenda, veita 

þeim almenna menntun og gera þá hæfa til að stunda nám við háskóla og 
aðrar æðri menntastofnanir.

3. gr.
Skólinn er samskóli fyrir pilta og stúlkur.

4. gr.
Skipta skal bekkjum Menntaskólans i tvær deildir, máladeild og stærð- 

fræðideild.
5. gr.

1 Menntaskólanum skal kenna þessar námsgreinar: íslenzku og islenzk 
fræði, ensku, norðurlandamál, þýzku, frönsku, lafínu, sagnfræði, trúarbragða- 
fræði, félagsfræði, bókmenntafræði og listasögu, náttúrufræði, eðlis- og efna- 
fræði, stærðfræði, bókfærslu, líkamsæfingar, söng, dráttlist og vinnubrögð.

Heimiit skal kennslumáiaráðuneytinu að fjölga eða fækka námsgrein- 
um, ef skólameistari mælir með breytingunni.

6. gr.
Islenzktunga og islenzk fræði skulu vera höfuðnámsgrein i skólanum. 

Vandlega skal gæta þess, að ofþreyta ekki nemendur með náminu.

7. gr.
f 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 kennslumálaráðuneytinu, 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 
fyrr 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 i reglugerð, svo og 

nánar um inntökupróf, kröfur til flutnings milli bekkja og um stúdentspróf.
Alpt 1930. A. (42. Iðggjafarþing). ' 18
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9. gr.
Ljúka má námi í einstökum námsgreinum við árspróf i öðrum og 

'þriðja bekk skólans, en þá skal um prófdómendur i þeim greinum fara 
eins og um stúdentspróf, enda skulu og þær einkunnir og taldar á stúdents- 
prófskirteinum.

10- gr.
Heimilf er nýsveinum og utanskólamönnum að taka árspróf i öllum 

bekkjum. Þeir, sem prófin standast, bafa leyfi til að setjast í skólann, eftir 
þvi sem búsrúm og kennaratala leyfir. Ef fleiri ná prófi inn i bekk en bægt 
er að veita inntöku, ræður prófeinkunn úrslitum.

11. gr.
Þessi eru almenn inntökuskilyrði: 1) Að þeir, sem setjast i fyrsta bekk, 

séu eigi yngri en 15 ára. Þó getur kennslumálaráðuneytið veitt sérlega þrosk- 
uðum nemendum undanþágu, ef þeir eru orðnir 14 ára. Aldurstakmark 
þeirra, er setjast í aðra bekki, skal svara til inntökuaidurs; 2) Að þeir séu 
ekki haldnir af neinum næmum sjúkdómi; 3) Að siðferði þeirra sé óspillt.

12. gr.
Til þess að verða tekinn i fyrsta bekk verður nemandinn að standast 

próf i þessum greinum: 1) t íslenzku: Geta ritað venjulegt mál ritvillulítið, 
þekkja aðaleinkenni islenzkrar málfræði og höfuðdrætti i islenzkum bók- 
menntum bæði á þjóðveldistimanum og siðan um 1800. 2) 1 norðurlanda- 
málum: Skilja og geta lesið nokkurnveginn rétt venjulegt bókmál á dönsku 
eða sænsku og geta ritað villulíliun siil almenns efnis á öðruhvoru því raáli. 
3) 1 ensku: Geta auðveldlega þýtt ólesið létt mál og gera villulitinn stil um 
auðvelt efni. 4) 1 reikningi: Vera leikinn í að reikna brot og tugabrot, vaxta- 
reikning, félagsreikning, einfaldasta jöfnureikning og almennustu þætti i 
flatarmáls- og rúmmálsfræði. 5) I sögu: Hafa glöggt yfirlit um æfi frægra 
manna og megintímabil og atburði i sögu íslands og almennri veraldarsögu. 
6) í náttúrufræði: Hafa numið likamsfræði, almenna grasafræði og dýrafræði, 
og þekkja aðaldrætti i þróunarsögu jarðarinnar og landsins. 7) í landafræði: 
Hafa numið almenna landafræði og vera leikinn i að nota landabréf.

13. gr.
Kennslustundir i hverjun. bekk skulu vera 30 -33 á viku. Á laugar- 

dögum skal kennsla eigi standa lengur en til hádegis.

14. gr.
Skólaárið byrjar 1. október og endar 30. september. 1 fyrsta og öðrum 

bekk skal bekkjarprófum lokið siðast i mai, en prófum i þriðja og fjórða 
bekk í júni.

15. gr.
Þessi skulu vera lögboðin leyfi: 1) Jólaleyfi frá Þorláksmessu til
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þrettánda, að báðum þeim dögum meðtöldum; 2) Öskudagur; 3) Páskaleyfi 
frá miðvikudegi fyrir skirdag til þriðja i páskum; 4) Hvitasunnuleyfi frá 
laugardegi fyrir bvitasunnu til þriðja i hvitasunnu; 5) Sumardagurinn fyrsti;
6) ' Afmælisdagur konungs, 17. júní, 1. desember og setningardagur Alþingis;
7) Sumarleyfi frá því prófum er lokið og til 30. september. Öðrum leyfum 
ræður skólameistari, og skulu þau einkum notuð til iþróttaiðkana og náttúru- 
fræðirannsókna.

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, kennslu allri, búsum skólans og áhöldum. Skóla- 
meistari hefir 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 i skólabúsinu, ljóss og hita. Hafi skóla- 
meistarinn aðalumsjón með heimavist, fær bann þess vegna 2000 kr. i risnufé.

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 bafa embætti samfleytt j 16 ár, verða yfirkennarar. Skólameistari 
og kennarar njóta dýrtiðaruppbótar samkvæmt launalögum.

Skólameistari ræður aukakennara og stundakennara, eftir þvi sem fé 
er veitt til i tjárlögum. 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 kennslumálastjórninni að fækka um 2—4 stundir skyldu- 
kennslu skólameistara eða fastra kennara, sem hafa mikil aukastörf við skrif- 
legar úrlausnir eða önnur sérstök aukastörf i þágu nemenda og skólans.

18. gr.
Til þess að geta orðið skipaður fastur kennari við skólann þarf um- 

sækjandi að hafa tekið kennarapróf við háskóla i kennslugreinum sinum, hafa 
kynnt sér allitarlega kennsluaðferðir og heimilisbrag i nokkrum samskonar 
skólum, og hafa sýnt með að minnsta kosli eins árs reynslu við skólann, að 
bann hafi kennarahæfileika og manndóm til að gegna slikri stöðu.

Heimilt er þó að veita undanþágu frá fyrsta ákvæðinu að því er snertir 
kennara, sem nú starfa við skólann, og aðra umsækjendur, sem hafa með 
afburðum f kennslu sýnt, að þeir séu eftirsóknarverðir starfsmenn við skólann.

19. gr.
Kennarafundi skulu allir kennarar skólans sækja. Skólameistari boðar 

til funda og stýrir þeim. Fastir kennarar og ankakennarar bafa atkvæðisrétt.

20. gr.
Skólameistari ræður skólalækni til 3 ára í senn, og skal bann lita eftir 

beilbrigði nemenda og hollustuháttum skólans.

Þingskjal 15
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21. gr.
Kennslumálaráðuneytið hefir yfirstjórn skólans.

22. gr.
Kennslugjöld skal greiða i skólasjóð. Ákveður stjórnarráðið hæð þeirra 

i samráði við fræðslumálastjóra og skólameistara. Aldrei skulu færri en fjórði 
hluti nemenda undanþegnir skólagjaldi..

Skólasjóði má verja til námsstyrks, til fræðandi ferðalagá 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 skólásjóðs verða ákveðin 
i reglugerð.

23. ■ gr.
Svo fljótt sem ástæður rikissjóðs leyfa skal koma upp heimavistum 

fyrir 40 til 50 nemendur skólans og búa þær nauðsynlegum húsgögnum á 
kostnað ríkissjóðs. í heimavistahúsinu skal vera ibúð fyrir kennara til um- 
sjónar 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, Ijóss 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.

24. gr.
Ráðuneytið setur reglugerð fyrir skólann, er kveður nánar á um ein- 

stök atriði, er hann varða, svo sem verksvið skólameistaraus og kennarafunda, 
umsjón með skólahúsi, skyldur kennara til umsjónar með nemendum og 
annað, er þurfa þykir.

25. gr.
Meðau skólinn er haldinn i núverandi skólahúsi tekur hann eigi á 

móti fleiri nemendum en svo, að i hverri ársdeild séu 2 bekkir, fullskipaðir 
við kennslu i sameiginlegum námsgreinum máladeildar og stærðfræðideildar. 
Nú verður nemendátala deildanna svo misjöfn. að eigi rúmast allir nem- 
endur annarar deildarinnar i einum bekk við kennsluna i sérfræðum þeirrar 
deildar, og skal þá aukreitis halda uppi sérkennslu fyrir þá nemendur, er 
umfram verða.

Greinargerð.

Á siðasta þingi var borin fram í Ed. að tilhlutun stjórnarinnar all- 
mikill frumvarpsbálkur um Menntaskóla og gagnfræðaskóla i Reykjavik og 
Akureyri. Var þar leitazt við að koma nýju skipulagi á Menutaskólann i Reykja- 
vik og hið nýja menntaskólanám á Akureyri. Jafnframt var gagnfræðadeildin 
tekin burt úr Menntaskólanum i Reykjavík og ætlazt tíl, að sú fræðsla fyrir
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bæinn færi framvegis fram i gagnfræða- eða ungmennaskóla þeim, sem stofn- 
aður bafði verið i Reykjavik með lögum frá Alþingi 1928.

Frv. þetta náði samþykki Ed. þannig, að öll aðalatriði vorn óbreytt, 
en gerðar ýmsar smábreytingar. I nefnd þeirri, sem um málið fjallaði, var 
einn maður úr hverjum af hinum þrem flokkum Alþingis. Mátti það heita 
nálega dæmalaust i sögu stórmála, að svo gott samkomulag fengist um þýð- 
ingarmikil nýmæli eins og raun varð á i það sinn.

Frv. gekk i gegnum þrjár umræður i Ed. og var samþykkt þar undir 
þinglok. Var því óhugsandi að það gæti i það sinn náð samþykki beggja 
deilda. Eitt hið þýðingarmesta atriði, sem samkomulag varð um milli þing- 
flokkanna við meðferð málsins i Ed., var um fyrirkomulag alþýðutræðslunnar 
i hinum stærri kaupstöðum, og um framlög rikissjóðs og bæjarsjóða, bæði i 
stofnkostnað og til hins árlega rekstrar. Ennfremur kom i ljós við meðferð 
skólamálanna á Alþingi i fyrra, að mikil þörf var að leysa i einu þörf hinna 
stærri kaupstaða til skipulagsbundinnar ungmennafræðslu. Þar sem Alþingi 
1929 bafði lekizt að koma föstu og heppilegu skipulagi á unglingafræðslu 
sveitanna, með lögum um héraðsskóla, var bersýnilegt að hin mesta nauðsyn 
var að freista að koma i fast horf alþýðumenntun kaupstaðanna. En þar sem 
bæði i Reykjavik og Akureyri voru eldri fræðslustofnanir, sem taldar voru að 
vera fyrir alþýðumenntun á þessum stöðum, en voru i raun réttri ekki annað 
en fordyri Menntaskólanna, var augljóst, að i einu varð að leysa bæði málin, 
tilhögun Menntaskólanna tveggja og gagnfræðanámið i kaupstöðunum yfirleitt.

Þegar málið var nú að nýju búið undir fyrir Alþingi 1930, þótti heppi- 
legast að skipta þvi i þrjú frumvörp, eftir efni. Eitt um Menntaskólann í 
Reykjavik, annað um Menntaskólann á Akureyri og hið þriðja um gagn- 
fræðanám í helztu kaupstöðunum.

Frumvarpið um Menntaskólann i Reykjavik er nálega óbreytt eins 
og það var samþykkt í Ed. 1929, nema að felld eru niður ákvæðin um skóla- 
ráð, sem kennarar skólans óskuðu fastlega eftir að ekki yrði haldið til streitu.

Með þvi að mjög itarleg greinargerð fylgdi frv. 1929 og málið fékk 
hina nákvæmustu athugun á Alþingi það ár, þykir óþarfi að þessu sinni að 
fara nákvæmlega út i efni einstakra greina. Aðeins vikið að höfuðdráttum 
málsins.

Með þeirri breytingu, sem gerð var á Menntaskólanum laust eftir alda- 
mótin, þegar felld var niður griskan og kennsla i latinu minnkuð til stórra 
muna, var skólanum skipt í tvær þriggja vetra deildir. Hin fyrri átti að vera 
alþýðuskóli fyrir Reykjavik og Suðurland, en hin efri sérundirbúningur fyrir 
háskólanám.

En þessi tviskifting náði aldrei tilgangi sinum. Gagnfræðadeildin óx 
að visu, svo að hún flóði að siðustu út úr skólanum sjálfum, en hún varð 
aldrei sjálfstæður alþýðuskóli, sfzt fyrir Suðurland. Nemendur voru nálega 
allir úr Reykjavik, og langmestur hluti þeirra bélt námi áfram inn í lærdóms- 
deildina og átti þátt i að yfirfylla hana lika. Var svo loks komið, að skólinn 
var orðinn stórlega óbeilnæmur vegna ofþrengsla, eins og bezt sést á þvi, að 
sum árin komu fyrir yfir 20 meira og minna hættuleg brjóstveikitilfelli meðal
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skólafólksins. Tiltölulega fáir notuðu gagnfræðadeildina fyrir sjálfstætt nám, 
enda svaraði bún að ýmsu leyti miður vel til þeirra hugmynda, sem menn 
nú á dögum gera til alþýðuskóla. Of mikið af óhagnýtu bóknámi, en of litið 
af hagnýtu námi, þar á meðal iþróttum og margskonar vinnubrögðum.

Auk þess var með öllu óhugsandi vegna húsrúms að fullnægja hinni 
almehnu skólaþörf höftiðstaðarins og Suðurlands i Menntaskólanum. í höfuð- 
staðnum býr nú % hluti landsmanna og hefir að undanteknum siðasta og 
yfirstandandi vetri aldrei átt eiginlega alþýðuskóla. Á hinn bóginn hefir höf- 
uðstaðurinn lagt undir sig Menntaskólann, mjög á kostnað annarra landshluta, 
þannig að nú munu um 79% af nemendum skólans vera úr Reykjavik og 
allra næsta nágrenni, 11% úr öðrum kaupstöðúm og kauptúnum og 10% 
úr öllum sveitum landsins. En sé litið á höfuðstaðarbúa út af fyrir sig, kem- 
ur í ljós, að sárlitið brot af nemendum eru börn hinna efnaminni og erfiðis- 
vinnandi stétta i bænum, og mun siðar við meðferð málsins sannað með 
tölum, hversu aðsókn skólans, eins og hann er nú, skiptist á stéttirnar í bænum.

Það er að visu sennilegt, að jafnan muni verða tiltölulega mest af 
nemendum Menntaskólans frá heimilum efnameiri foreldra i höfuðstaðnum, 
og er ekkert við þvi að segja. En þar sem allar stéttir og allir landsmenn 
bera með sköttum útgjöldin til skólans, og þar sem vitanlegt er, að hin fá- 
tækari heimili ala upp mörg þau ungmenni, sem þjóðinni er mestur ávinn- 
ingur að búa undir háskólanám, þá leiðir af sjálfu sér, að þjóðfélagið verður 
að búa svo um hnútana, að aliar stéttir og allir landsmenn eigi tiitölulega 
jafngreiðan aðgang að dýrasta skóla landsins. sem landsmenn allir kosta.

Skipulag Menntaskólans, eins og hér er lagt til að það verði, byggist 
á þvi, að unglingar og fullorðnir menn úr gagnfræðaskólum kaupstaðanna, 
úr héraðsskólunum og úr góðum heimilum keppi um inntöku í Menntaskól- 
ann, aðallega í fyrsta bekk. Inntökuskilyrðin eru þau ein, sem kallast mega 
aðeins venjuleg alþýðumenntun. Þeir, sem keppa um inntöku i skólann, en 
komast ekki að vegna þrengsla, hafa þó ekki til ónýtis búið sig undir prófið, 
með þvi að sú þekking, er þeir hafa þannig fengið, er þess eðlis, að hennar 
er almennt krafizt af sæmilega menntuðum mönnum, sem ekki ganga há- 
skólaveginn. En á hinn bóginn verður lögð áherzla á, að béraðsskólarnir og 
gagnfræðaskólarnir allir séu fyrst og fremst almennir skólar og ekkert í 
kennslu þeirra eða skipulagi sé beint eða óbeint miðað við undirbúning 
Menntaskólaná ms.

Við samkeppnipróf inn í Menntaskólann reynir þess vegna fyrst og 
fremst á gáfur manna, og með þvi er, eftir þvi sem framast er unnt, tryggt 
að skólinn fái einmitt þá nemendur, sem visindunum og emhættastarfseminni 
er mestur fengur i að fá.
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16. Frumvarp

til laga um loftskeytatæki á botnvörpuskipum og um eftirlit með loftskeyta- 
notkun íslenzkra veiðiskipa.

(Lagt fyrir Alþingi 1930.)

1. gr.
Öll botnvörpuskip skulu hafa fullkomin loftskeytatæki. Nú hefir 

botnvörpuskip eigi slík tæki, og skulu þau þá sett i skipið eigi siðar en i 
árslok 1930.

2. gr.
Landsstjórninni skal heimilt að.bafa eftirlit eins og henni þurfa þykir 

með þvi, að loftskeyti séu eigi notuð til stuðnings ólöglegum veiðum i land- 
helgi á nokkurn bált.

3. gr.
Hver útgerðarmaður eða forstjóri útgerðarfélags á íslandi, sem hefir 

skip með loftskeytatækum við veiðar hér við land, skal skyldur að láta dóms- 
málaráðuneytinu i té lykil að hverju þvi dulmáli, sem notað kann að vera i 
skeytasendingum milli útgerðarinnar og veiðiskipa hér við land, eða milli 
íslenzkra veiðiskipa innbyrðis. Það er talið dulmál samkvæmt lögum þess- 
um, ef notað er í skeyti venjulegt mál i óvenjulegri merkingu.

4. gr.
Hver landssimastöð á íslandi og hvert íslenzkt veiðiskip með loft- 

skeytatækjum, skuln hafa sérstök eyðublöð frá dómsmálaráðuneytinu undir 
frnmrit allra skeyta til eða frá íslenzkum veiðiskipum.

Hver sá, sem skeyti sendir til veiðiskips eða frá þvi, skal undirrita á 
hverju sliku skeyti drengskaparvottorð nm það, að ekkert i efni skeytisins sé 
ætlað til að stuðla að landhelgisbrotum, forða sökunaut við töku eða gefa 
veiðiskipi bendingu um ferðir varðskipanna.

Á islenzkum loftskeytastöðvum og á hverju islenzku veiðiskipi með loft- 
skeytatækjum, skal rita í sérstaka bók öll skeyti til og frá veiðiskipum með 
nákvæmri stund og dagsetningu og i töluröð, svo sem ger verður ákveðið i 
reglugerð. Ennfremur skal loftskeytamönnum varðskipanna og starfsmönnum 
við loftskeytastöðvar i landi, sem til þess eru kvaddir, skylt að bókfæra, eftir 
þvi sem frekast er fært, öll loftskeytaskipti milli veiðiskipa innbyrðis og skeyta- 
skipti þeirra við land. Skulu stöðvarnar, varðskipin og innlend veiðiskip i 
byrjun hvers mánaðar senda landssímastjóranum 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. í lok hvers árs skulu sömu aðiljar senda dómsmálaráðu- 
neytinu bækur þær, sem skeytin eru rituð í fyrir það ár.

Skeytabækur skipa og stöðva, sem og önnur skjöl, er snerta eftirlitið



með loftskeytanotkun veiðiskipanna, skal skylt að láta sjávarútvegsnefndum 
Alþingis i té 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 því, að hafa notað loftskeyti til að fremja, dylja eða aðstoða 
við landhelgibrot, í fyrsta sinn missa rétt til skipstjórnar í 1 ár. Brjóti hann 
aftur, missir hann skipstjórnarréltindi fyrir fullt og allt.

Brjóti einhver gegn 1. málsgr. 4. gr., eða verði að öðru leyti einhver 
brotlegur gegn 4. gr., annar en þeir, sem nefndir eru t 1. málsgr., sæti hann 
sektum frá 500—10000 kr.

6. gr.
Nú benda sterkar likur til þess, að útgerðarstjóri hér á landi eða skip* 

stjórnarmaðar á veiðiskipi hafi notað loftskeyti i þeim tilgangi að fremja land- 
helgibrot eða stuðla að þvt, að það gæti orðið framið, eða sá, sem sekur er 
um slikt brot, geti sloppið undan lagaaðförum, og skal þá dómsmálaráðu- 
neytinu heimilt að svipta útgerðarstjórn og skipstjórnarmenn, er hlut eiga að 
máli, rétti til loftskeytaskipta 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. 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.

8. gr.
Að öðru leyti en þvi, sem bér 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.

144 Þingskjal 16

Greinargerð.

Frv. um þetta efni hefir legið fyrir tveim siðustu þingum og verið ítar- 
Iega rætt. Á sfðasta Alþingi dagaði það nppi nálega við siðustu umræðu, þegar 
verið var að ljúka störfum Alþingis. Það er fullkunnugt, svo að ekki verður 
á móti mælt, að sumir eigendur isl. veiðiskipanna hafa haft njósnir um ferðir 
varðskipanna og látið skipstjóra sina fá vitneskju, sem miðuð hefir verið við 
það, að þeir gætu framið landhelgibrot. Þar sem slíkar njósnir og veiðiþjófn- 
aður Islendinga í Iandhelgi er bæði til ómetanlegs skaða fyrir þjóðarheildina,
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og til mikiUar minnkunar fyrir hið íslenzka þjóðfélag, þykir einsýnt, að frv. 
þetta verði nú samþykkt í byrjun þings 1930, svo að gagn megi verða að 
ákvmðam þess þegar á þessum vetri.

17. Frumvarp

til laga nm breyting á lögum nr. 28, frá 1915, um kosningar til Alþingis. 

(Lagt fyrir Alþingi 1930).

1. gr-
Fyrri málsgrein 23. gr. í lögum nr. 28, frá 1915, skal vera á þessa leið:
Þá er almennar, reglulegar kosningar fara fram, skal 1. laugardagur i 

júlimánuði vera kjördagur alstaðar, nema i kaupstöðunum, en þar skal fyrsti 
vetrardagur vera kjördagur.

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

Greinargerð.

Vegna sérkennilegra en mismunandi stað- og atvinnuhátta hefir reynzt 
erfitt að finna dag, sem heppilegur væri fyrir sameiginlegar almennar kosn- 
ingar fyrir alla landsmenn. Meðan þjóðin var náiega eingöngu bændaþjóð 
fóru kosningar venjuiega fram á vorin, skömmu fyrir slátt. En þegar kaup- 
staðir og kauptún tóku að myndast við sjávarsiðuna og verkamenn og sjó- 
menn þaðan að leita sér atvinnu fjarri heimilum sinum allan vor- og sumar- 
timann, varð allmikil óánægja yfir þvi, að kaupstaðarbúar gætu ekki neytt 
kosningarréttar sins á vorin. Var þá, vegna áhrifa bæjanna, kjördagurinn 
færður frá vorinu yfir á fyrsta vetrardag, og stóð svo um nokkra stund. En 
brátt sannfærðist bændastétt landsins um, að sá kjördagur var með öllu óhaf- 
andi fyrir sveitirnar, þvi að á þeim tínia getur auðveldlega komið fyrir, að 
alófært sé bæja milli í sveitum á íslandi fyrir snjó, stórhriðum og ófærum ám. 
Á Alþingi var hvað eftir annað reynt að færa kjördaginn til hagsbóta fyrir 
sveitirnar, en þá komu jafnan fram mótmæli frá kaupstöðunum, sem ekki 
vildu láta ganga á rétt sinn með þvi að færa allsherjar-kjördaginn yfir 
á vorið.

Á siðasta Alþingi var málið enn borið fram, og skyldi kjördagur alls- 
staðar á landinu vera fyrsti laugardagur i júli. Náði frv. þetta samþykki, 
þrátt fyrir verulega mótstöðu frá hálfu ýmsra þingmanna kaupstaðanna. 1 
Ed. kom fram sú miðlunartillaga, að hafa tvo kjördaga, á vorin fyrir sveitir 
og kauptún, og á haustin fyrir kaupstaði, sem eru sérstök kjördæmi. En eins 
og á stóð þá, var ekki hægt að halda þeirri tillögu til streitu, skömmu fyrir

Alþt. 1930. A. (42. löggjafarþing). 19
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þinglausnir, nema með þvl að setja aðalmálið, og höfuðréttarbótina, þ. e. 
kjördag fyrir sveitirnar að vorlagi, i hættu. Var þvi sú tillaga tekin aftur, en 
nú tekin hér upp að nýju. Með kjördagsfærslu siðasta Alþingis er rétti og 
hagsmunum sveitanna i þessu efni, fullborgið. En um leið hefir kaupstöðun- 
um verið gert töluvert erfiðara fyrir. Virðist engin leið út úr þvi vandamáli, 
til að unna bæði sveitum og kaupstöðum réttlætis i þessu máli, en að hafa 
kjördaga tvo, fyrir sveitir á vorin, fyrir kaupstaði á haustin.

Hér á landi var það alltitt, fyrst eftir að þjóðin fékk kosningarrétt, að 
kosningar fóru fram á misjöfnum tima i einstökum kjördæmum, og varð 
ekki tjón að. 1 Sviþjóð hefir til skamms tima gengið allt að þvi mánuður til 
þingkosninga, og er þó ólíku saman að jafna um þéttbýli og samgöngur i 
Svíþjóð, heldur en hér á landi.

18. Frnmvarp

til laga um sölu lands undan prestssetrinu Borg á Mýrum.
(Lagt fyrir Alþingi 1930).

1. gr-
Rikisstjórninni er heimilt að selja Borgarneshreppi i Mýrasýslu þann 

hlnta úr landi prestssetursins Borgar á Mýrum, sem er innan takmarka 
hreppsins.

2. gr.
Um mat á landi þvi, er selt kann að verða samkvæmt lögum þessum, 

og greiðslu kaupverðs, fer eftir ákvæðum laga nr. 50, frá 16. nóvember 1907, 
um sölu kirkjujarða.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Athugasemdir.
Þá er núverandi preslur að Borg á Mýrum fékk veiting fyrír embætt- 

inu, var það áskilið, að hann skyldi sætta sig við, að nokkurt land yrði tekið 
undan prestssetrinu. Var það haft fyrir augum, að Borgarneshreppur mundi 
æskja eftir kaupum á kauptúnsstæðinu þar, að minnsta kosti, og að hreppur- 
fnn auk þess mundi fara fram á, að fá smámsaman nokkurt leiguland til 
ræktunar úr landi prestssetursins. Það er þessvegna ekkert þvi til fyrírstöðu 
af prestsins hálfu, að landið verði selt.

Hreppsnefndin i Borgarnesbreppi hefir nú meðal annars farið þess á 
leit, að fá keypt Borgarland, að svo miklu leyti, sem það er innan takmarka 
hreppsins, og virðist ekki nema sjálfsagt, að sinna þeirrí beiðni.

Rikisstjórnin mun sjá um, að hreppsbúum gefist kostur á, að fá 
nokkurt leiguland tii ræktunar, lögum samkvæmt.
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10, Frunavarp

til laga um fræðslumálastjórn.

(Lagt fyrir Alþingi 1930).

1- gr.
Fræðslumálaráðuneytið heflr yfirstjórn allra kennslu- og skólamála.

2. gr.
Fræðslumálastjóri stýrir framkvæmdum i kennslu- og skólamálum. 

Hann sér um að gildandi lögum og fyrirmælum um fræðslumál sé hlýtt og 
heimtar allar nauðsynlegar skýrslur um skólahald i landinu.

Álits fræðslumálastjóra skal leitað um öll skólamál, sem undir fræðslu- 
málaráðuneytið falla.

Fræðslamálaráðuneytið getur falið fræðslumálastjóra fullnaðarafgreiðslu 
þeirra mála, sem ráðuneytið telur sig ekki þurfa að hafa bein afskipti af, enda 
sendi hann ráðuneytinu ársfjórðungslega skrá um þau mál, er þannig hafa 
verið afgreidd.

Nánar skal ákveða i reglugerð um skyldur og störf fræðslumálastjóra.

3. gr.
Laun fræðslumálastjóra skulu vera jöfn launum þeirra embættis- 

manna, sem taldir eru i 1. málsgrein 17. gr. laga nr. 71, 1919 um laun 
erabættismanna, en skrifstofukostnaður greiðist eftir reikningi samþykktum 
af ráðuneytinu. <

4. gr.
Fyrir barnaskóla, héraðsskóla og gagnfræðskóla skulu vera skólaráð. 

Fræðslumálastjóri er formaður og framkvæmdarstjóri þeirra. 1 skólaráði sitja 
auk hans:

1. Fyrir héraðs- og gagnfræðaskóla: Einn maður kosinn af félagi héraðs- 
skólakennara og annar kosinn af föstum kennurum gagnfræðskóla i 
kaupstöðum.

2. Um skólaráð barnaskóla fer eftir Iögum nr. 19, 1928 um fræðslumála-
nefndir. ,

Ráðuneytið setur reglugerð um kosningar, skyldur og störf skólaráða.

5- gr.
Skólaráð gera tillögur til fræðslumálaráðuneytisins um námskrár, 

kennslubækur, kennsluáhöld og tilhögun prófa, hvert á sinu sviði.
Kostnaður við skólaráð telst til skrifstófukostnaðar fræðslumálastjóra. 
Skólaráðsmenn gegna störfum endurgjaldslaust
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6. gr.
Við barnaskóla skal vera kennslueftirlit. Til eftirlitsins skulu skipaðir 

hinir bæfustu barnakennarar, einn fyrir hvert eftirlitssvæði til fimm ára i 
senn. Eftirlitssvæði skulu einkum fara eftir sýslum og kaupstöðum, en þó 
má vikja frá þvi, þegar annað þykir hentara.

- Eftirlitsmenn skulu a. m. k. einu sinni á ári koma i hvert skólabérað 
i sinu umdæmi, á þeim tima, sem kennsla fer fram, og senda skólanefnd og 
fræðslumálastjóra árlega skýrslu um fræðsluástand sins héraðs.

Eftirlitskennurum skal skylt að balda þau próf, sem fræðslumála- 
stjórnin fyrirskipar og veita leiðbeiningar um kennsiu og skólaskipun. Fræðslu- 
málastjórnin setur i reglugerð nánari ákvæði um starfsvið eftirlitskennara og 
störf þeirra.

7. gr.
Laun og ferðakostnaður eftirlitskennara barnaskólanna greiðist úr ríkis- 

sjóði eftir þeim reglum, sem fræðslumálastjórnin setur. Launa- og ferðakostn- 
aðargreiðslur til þeirra mega ekki fara fram úr 15 þús. kr. á ári, og falla þá 
niður launagreiðslur úr rikissjóði til prófdómenda samkv. 18. gr. laga nr. 40, 
1926 um fræðslu barna. Kostnaður, sem af prófum leiðir, greiðist hér eftir úr 
sveitar- eða bæjarsjóði, enda skulu skólanefndir skipa prófdómendur.

8. gr.
Til kennslueftirlits við aðra skóla skulu settir skólafróðir menn um 

stundarsakir, eftir því sem fé er veitt til þess i Qárlögum.

9. gr.
Fræðslumálastjóri befir yfirstjórn kennslueftirlitsins, og litur eftir skól- 

um sjálfur, eftir þvi sem ástæður leyfa.

10. gr.
Fræðslumálastjóri hefir yfirumsjón með þeim skólabókasöfnum og al- 

þýðubókasöfnum, námskeiðum og fyrirlestrum, er styrk fá úr rikissjóði, og 
heimtar um allt þetta árlegar skýrslur.

11. gr.
Fræðslumálastjóri skal árlega gefa út yfirlitsskýrslu um allt skóla- 

bald i landinu.
12. gr.

Lög þessi öðlast gildi þegar i stað. Jafnframt eru úr gildi numin 
ákvæði, er fara i bág við þessi lög.

Greinargerð.
Um fræðslumálastjórn eru nú engin sérstök lög i gildi. Ákvæðin um 

yfirstjórn fræðslumála i 33. gr. laga nr. 59, 1907, um fræðslu barna voru felld
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úr gildi með lögum nr. 40, 1926, um fræðslu barna, án þess að nokkur laga- 
ákvæði bafi verið sett i staðinn allt tíl þessa.

Það leiðir af sjálfu sér, þegar lög eru sett um fræðslumálastjórn, að 
fræðslumálastjóra sé ætlað að vera ráðunantur fræðslumálaráðuneytisins um 
öll skólamál er undir ráðuneytið falla. Á skólum og fræðslustarfsemi er eng- 
inn sá eðlismunur, að tviskiptingar sé þörf um yfirstjórnina. Ákvæði þessi 
taka þó að sjálfsögðu ekki til háskólans. Fræðslumál vor eru nú orðin all- 
yfirgripsmikil og ber nauðsyn til að auka skrifstofuhald fræðslumálastjóra 
frá þvi sem nú er. Hann verður aö hafa sérstaka skrifstofu og mannahald, 
eftir þvi sem störfin heimta. Fræðslumálastjórninni er rétt að fela fræðslu- 
málastjóra fullnaðarafgreiðslu ýmsra mála, einkum þeirra, sem fara eftir 
föstum reglum. Við það sparast mörg og óþörf skrif.

Rétt er að tryggja kennurum ýmsra skóla ihlutun um námsskrár og 
annað sem sjálfu kennslustarfinu við kemur. Þvi verður bezt við komið með 
skólaráðum.

Aðalnýmæli þessa frumvarps er um kennslueftirlit með barnaskólum. 
Um það hefir oft verið rætt á kennarafundum og það fyrirkomulag, sem hér 
er stungið upp á, hefir fengið mikinn byr. Vegna örðugra samgangna og dýr- 
Ieika mun ekki tiltækiiegt að hafa stór eftirlitshéruð og sérstaka eftirlitsmenn, 
sem ekki hafa önnur störf með höndum. En sé frá því horfið, er ekki um 
aðra að velja en hina hæfustu menu úr hópi starfandi kennara. Þeir einir, 
sem hafa kennslu að aðalstarfi, eru iiklegir til að geta orðið til mikils gagns. 
Þá töf sem verður á starfi kennára, sem gegna kennslueftirlitinu, má bæta upp 
með stundakennslu eða þvi að láta kennslu byrja nokkru fyr eða enda seinna 
en ella. Á það ekki að þurfa að valda teljandi örðugleikum. Fyrir eftirlits- 
kennara má hafa námskeið á nokkurva ára fresti, og fyrir þeirra tilverknað 
getur ýmisleg nýbreytni, sem horfir til bóta, breiðst út á skömmum tima, 
sem annars tæki áratugi að koma i kring. Það kepnslueftirlil af hálfu 
fræðslumálastjórnarinnar, sem i vorprófunum hefir verið fólgið, flytzt að sjálf- 
sögðu yfir á eftirlitskennarana og er þvi eðlilegt að prófdómendakostnaður sé 
tekinn til að standast stranm af hinni nýju skipun. Hámark launagreiðslna 
og ferðakostnaðar er i frumvarpinu miðað við prófdómendakostnað undan- 
farin ár. — Það mun vart vera kominn timi til að setja fasta kennstueftirlits- 
menn með öðrum skólum en barnaskólum, en rélt er þó að öðru hvoru séu 
settir skólafróðir menn til að athuga og gefa leiðbeiningar um kennslu i ein- 
stökum námsgreinum. Eykur það mjög mögulerkana til útbreiðslu þeirra að- 
ferða, sem bezt gefast. Kennslueitiriit skólastjóranna, en á þeim hvíiir aðal- 
ábyrgðin um árangur skólastarfsins, gerir ekki óþarft eftirlit manna, sem sér- 
fróðir eru í sinni grein og fá tækifæri til að athuga kennslu i mörgum skólum.

Þá er í frumvarpinu mælt svo fyrir, að árlega skuli gefin út yfirlits- 
skýrsla um allt skólastarf í landinu, og hefir slika skýrslu lengi vantað.

Að öðru leyti hefir ekki þótt ástæða til að ákveða i frumvarpinu um 
einstök atriði, enda fer bezt á að geyma reglugerðum allt annað en aðal- 
drættiua.
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30. Fvnmvarp

til laga um kvikmyndir og kvikmyndahús.

(Lagt fyrir Alþingi 1930).

I.

Leyfi.

1. gr.
Kvikmyndahús má aðeins reka samkvæmt leyfi, sem dómsmálaráð- 

herra veitir, enda sé i öllu gætt þeirra skilyrða, er greinir i leyfisbréfinu.
Leyfi skai veitt ákveðnum manni; þó má einnig veita leyfi félögnm. 

stofnunum og sveitar- eða bæjarfélögum, . en þá skal fyrir leikhúsinu vera 
forstöðumaður, er leyfisveitandi tekur gildan.

Leyfi til að reka kvikmyndahús eða samþykki til að vera forstöðu- 
maður 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 kvikmynda- 

húss, skal ieitað umsagnar hlutaðeigandi sveitar- eða bæjarstjórnar.

II.

Leyfistíminn.

3. gr.
Leyfí gildir um 5 ár, enda hafi það ekki verið löglega veitt áður fyrir 

lengri tima.
Nú andast leyfishafi áður en leyfistiminn er á enda, og getur þá ekkja 

hans komið í hans stað sem Ieyfishafi, enda sé um það leitað umsagnar 
sveitar- eða bæjarstjórnar. Bresti ekkju næga þekkingu, skal hún hafa for- 
stöðumann, er leyfisveitandi tekur gildan.

Dómsmáiaráðherra getur, að fenginni umsögn sveitar- eða bæjarstjórn- 
ar, þegar leyflstimi er á enda, veitt leyfishafa á ný leyfi, enda hafi hann ekki 
i verulegum atriðum brotið skyldnr sinar á leyfistimanum.

4. gr.
Dómsmálaráðherra getnr hvenær sem er tekift aftur leyfi, ef skilyrða 

leyfisbréfsins þykir eigi hafa verið gætt, eða ef leyfishafi gerir sig sekan nm 
eitthvað það, sem talið er svivirðilegt að almenningsáliti, eða þykir hafa gerzt 
óverðugnr til að hafa leyfið.



Þingskjal 20 151

5. gr.
Fyrir kvikmyndaleyfi skal greiða 500 kr. á ári.

III.

Rekstur kvikmyndahúss.

6. gr-
Leyfi skal vera bundið við ákveðin húsakynni.

7. gr.
Leyfishafi má ekki leigja öðrum leyfið. hann ber ábyrgð á öllum 

rekstri kvikmyndahússins og skuldbindingum. Leyfisbafi skal, hvort sem er 
um einstakling eða félag að ræða, eiga heimili i þeirri sveit eða bæ eða i 
næstn sveit, þar sem kvikmyndahúsið er, þó ekki lengra en 5 kilómetra frá 
leikhúsinu.

8. gr.
1 leyfisbréfi skal áskilið, að skólum sknli heimil notknn kvikmynda- 

hússins til sýninga i þarfir kennslunnar, á þeim tima, sem það er ekki notað 
til almennra sýninga, gegn hæfilegu gjaldi, er dómsmálaráðherra ákveður, ef 
ágreiningur verður.

9. gr.
Dómsmálaráðuneytið skipar 3ja manna nefnd, búsetta i Reykjavik, til 

þess að hafa á hendi skoðun kvikmynda, sem sýna á opinberlega. Skal einn 
þeirra valinn eftir tillögum Eennarafélags lslands og annar eftir tillögum 
prestastefnu. Hætti starfsemi þessara stofnana, ákveður ráðuneytið, hverjir séu 
réttir aðilar i þeirra stað. Geri þær engar tillögur, velur ráðuneytið sjálft alla 
mennina. Þóknun ákveður ráðuneytið. Skulu þeir skipaðir til 3ja ára i senn.

10. gr.
Enga kvikmynd má sýna opinberlega, nema skoðunarnefnd hafi leyft 

og sett á hana merki, sem nánar skal ákveðið i reglugerð.

11- gr.
Myndskoðunarnefnd má ekki leyfa opinbera sýningu kvikmynda, sem 

ætla má að hafi siðspillandi áhrif eða trufli réttarmeðvitund almennings eða 
veiki tilfinningu fyrir almennu velsæmi — eigi beldur mynda, sem telja mætti 
móðgandi fyrir útlend riki. Einkum skal forðast að leyfa sýningu mynda, sem 
geta leiðbeint mönnum til að brjóta almenn borgaraleg lög eða fremja annað 
það, sem að almanna dómi er álítið vitavert. Börnnm og unglingum innan 16 
ára aldurs má eigi leyfa aðgang að kvikmyndasýningum, sem ætla má, áð æsi 
óhæfilega imyndunarafl þeirra eða hafi óholl áhrif á andlega þroskun þeirra 
eða heilsu. Sé börnum og unglingum innan 16 ára bannaður aðgangur, skal
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það gefið til kynna sérstaklega og er óheimilt að veita þeim aðgang. Skal 
forráðamönnum kvikmyndahúss skylt að auglýsa jafnan, hvort börnum og 
unglingum er bannaður aðgangur eða ekki.

12. gr.
Myndskoðunarnefnd má ekki kanna aðgang að öðrum myndum en 

nefndar eru i 3. gr.
Sýnishorn af kvikmyndum má eigi festa upp á almannafæri nema 

með leyfi myndskoðunarnefndar.

13. gr.
Sé þess óskað og ástæða sé fyrir hendi, skal nefndin gefa kvikmynd- 

um meðmæli. Skulu meðmæli þvi aðeins veitt, að myndin hafi fræðslu- eða 
listagildi meira en venjulegt er ura kvikmyndir. Ráðuneytið skipar tvo auka- 
skoðunarmenn, sem taka sæti i nefndinni, þegar meðmæla er óskað, og hafa 
jafnan atkvæðisrétt og aðrir nefndarmenn um það, hvort veita skuli meðmælin.

14. gr.
Myndir, sem ætlaðar eru til sýningar i skólum eingöngu, eru undan- 

þegnar eftirliti.
15. gr.

Greiða skal gjald fyrir skoðnn kvikmynda, 8 aura fyrír hvern metra 
frummyndarinnar (film). Þegar meðmæla er óskað skal greiða aukagjald, 1 
eyri fyrir metra, hvort sem meðmælin eru veitt eða eigi.

16. gr.
Af kvikmyndasýningu greiðist auk skemmtanaskatts sérstakt gjald 10*/« 

af verði seldra aðgöngumiða. Rennur gjald það i höfuð-kirkjusjóð. Af sýning- 
um mynda, sem um ræðir i 13. gr., greiðist 5% auk skemtanaskatts.

17. gr.
Umráðamönnum kvikmyndanna er skylt að sjá fyrir húsrými og tækj- 

um til athugunar á þeim myndum, sem þeir óska eftirlits á, án þess að 
gjald komi fyrir, enda fari athugnnin fram á þeim tíma dags, sem ekki er 
venjulegt að nota til kvikmyndasýninga. Eigendum kvikmyndahúsa i Reykja- 
vik er skylt að leggja til húsrými og tæki til skoðunar allra kvikmynda sem 
sýndar ern i landinu. Grein þessi fellur úr gildi, ef rikið sjálft eignast húsrými 
og tæki til myndskoðunar.

18. gr.
Leyfi, sem veitt eru áður en lög þessi ganga i gildi, falla niður að 3 

árum liðnum.
19. gr.

Bann gegn sýningu kvikmynda hefir gildi, ef 2 af skoðunarmönnum 
eru sammála. Meðmæli með mynd gilda þvi aðeins að allir skoðunarmenn- 
irnir séu sammála.
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20. gr.
1 leyfi skal ákveðið verð aðgöngumiða i hlutfalli við gæði sætanna. 

Fari verðið fram úr því, sem ákveðið er i leyfinu, hækkar sýningargjaldið 
upp i 25°/0 (sbr: þó 16. gr.), at þeim miðum sem hækkaðir eru í verði. Fyrir 
þau kvikmyndahús, sem nú eru i notkun, ákveður ráðuneytið verð aðgöngu- 
miða jafnskjótt, sem lög þessi ganga i gildi og skal þá farið eftir meðalverði 
siðastliðið ár.

21. gr.
Gjaldi því, sem greitt er af kvikmyndasýningum samkv. lögum þess- 

nm og fyrir myndskoðun, að frádreginni þóknun myndskoðunarnefndar, 
ennfremur leyfisgjaldi, skal skipt í þrjá jafna hluta. Rennur einn hlutinn i 
þjóðleikhússjóð, annar til væntanlegrar dómkirkjubyggingar i Reykjavik og 
þriðji til Landsbókasafnsins.

22. gr.
Dómsmálaráðherra setur i reglugerð frekari fyrirmæli utn myndskoð- 

un. Skulu skoðunarmönnum þar settar nánari reglur nm, hvenær banna 
skuli sýningu mynda eða veita meðmæii. Jafnframt setur ráðherra reglugerð 
um meðferð þess fjár, sem rennur til dómkirkjubyggingar og Landsbókasafns 
samkv. lögum þessum.

Grein argerð.

Frumvarp svipað þessu var borið fram af stjórninni á Alþingi 1929 en 
náði þá eigi samþykkt. Siðan hefir verið unnið mjög rækilega að frekari 
undirbúningi málsins. M. a. hefir stjórnin látið rannsaka itarlega löggjöf um 
kvikmyndahús og eftirlit með kvikmyndum á Norðurlöndum og viðar erlendis. 
Hafði sendimaður stjórnarinnar tal af myndskoðunarmönnum i Sviþjóð, Nor- 
egi og Danmörku, kynnti sér starfsháttu þeirra og leitaði álits þeirra um helztu 
atriði, sem til greina koma i sambandi við myndskoðun og árangur hennar. 
Skulu tilnefndir myndskoðunarmennirnir dr. Berg og dr. Bjurmann í Stokk- 
hólmi, Sigurd Nárgárd i Oslo og Niculaisen i Khöfn. Hafa flestir þessara 
manna haft á hendi myndskoðun, siðan hún fyrst hófst á Norðurlöndum og 
þvi aflað sér mjög itarlegrar reynslu.

Myndskoðun er nú komin á i flestum löndum Noiðurálfu og sum- 
staðar vestan hafs. Á Norðurlöndum og Þýzkalandi annast hið opinbera 
myndskoðunina. 1 Englandi er það aftur á móti félagsskapur umráðanda 
kvikmyndanna sjálfra, sem hefir hana með höndum. 1 Frakklandi er opinbert 
eftirlit, þó þannig að myndskoðunarmenn hins opinbera fá i hendur lýsingu 
myndanna, en athuga aðeins nokkurn hluta myndanna sjálfra og þá einkum, 
ef lýsingin gefur sérstakt tilefni til. Myndskoðunarmenn eins lands taka aldrei 
gild sýningarleyfi frá myndskoðunarmönnum annara landa, enda eru þess 
mörg dæmi, að sýning myndar hafi verið bönnuð i einu Iandi, þótt leyfð hafi 
verið i öðru.

Alþt. 1930. A. (42. löggjafarþing). 20
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Myndskoðun Svía er elzt og jafnframt ströngust. Eru myndskoðunar- 
lög þeirra frá 1911. Myndskoðunarlög Norðmanna eru frá 1913 og dönsku 
lögin frá 1922. Þýzku myndskoðunarlögin eru frá 1920.

Við myndskoðun erlendis er gerður munur á þrennskonar kvikmynd- 
um; myndum, sem alveg eru bannaðar, myndum, sem leyft er að sýna full- 
orðnu fólki en ekki börnum né unglingum og myndum, sem heimilt er að 
sýna öllum. Er það álit flestra, sem við þessi efni fást, að þá væri of langt 
gengið, ef bannað væri með öllu sýning þeirra mynda, sem óholl áhrif geta 
baft á börn og unglinga. 1 Danmörku er 16 ára aldurstakmark, en i Sviþjóð 
og Noregi 15 ára.

Til marks um árangur myndskoðunarinnar á Norðurlöndum eru eftir- 
farandi tölur, sem teknar eru ettir dagbókum myndskoðunarmanna i þessum 
löndum:

í Sviþjóð voru árið 1928 bannaðar ca. 8% allra þeirra mynda, sem 
skoðunarmenn böfðu til athugunar.

Myndiruar, sem sænsku skoðunarmennirnir leyfðu að sýna, voru sam- 
tals að lengd 4112886 metrar.

Af þeim voru 2475537 metrar bannaðir fyrir börn og .unglinga 15 ára 
og yngri.

1 Noregi voru á sama tima 4,«% af myndum bannaðar.
Leyfðar voru myndir að lengt samtals 1014459 metrar.
Þar af voru bannaðir fyrir börn og unglinga 606148 metrar. 
í Danmörku er myndskoðunin ekki eins ströng og i Sviþjóð og Nor-

egi. Tiðkast þar meir sú aðferð að »klippa úr« myndunum en banna þær al- 
vég. Árið 1928 bönnuðu dönsku skoðunarmennirnir sýningu 7 mynda. Alls 
voru leyfðar myndir að lengd 1708646 metrar. Af þeim voru bannaðar ca. 8% 
bannaðar fyrir börn og unglinga 16 ára og yngri.

Nefndar tölur gefa ekki fullkomlega bugmynd um árangur mynd- 
skoðunarinnar. Er hann i raun og veru talsvert meiri en þær sýna. Eigendur 
myndanna, sem aðallega eru amerísk auðfélög, verða að greiða bátt gjald 
fyrir skoðunina, hvert sem myndin er leyfð eða eigi. Þessvegna hliðra þau sér 
hjá að senda slæmar myndir til landa, sem hafa stranga myndskoðun, og 
sýna þær fremur heima fyrir i Ameriku, þar sem eftirlitið er slælegt. Mynd- 
skoðun hvers lands hefir þannig mjög mikil óbein áhrif á gæði þeirra mynda, 
sem til landsins flytjast.

Reynsla Norðmanna, sem okkur eru skyldust i þessu efni, bendir i, 
að heppilegast sé að rikið ráði þvi, hverjir kvikmyndahús reka og leyfí séu 
veitt til ákveðins tima. Svíar hafa lagt aðaláherzlu á myndskoðunina en minna 
hirt um sjálfan reksturinn. Er f Sviþjóð hverjum þeim heimilt að reka kvik- 
myndahús, sem fullnægir ákveðnum skilyrðum. Afleiðingin er sú, að rekstur 
kvikmyndahúsanna er að miklu leyti kominn i hendur ameriskra auðfélaga og 
mestur hluti ágóðans rennur út úr landinu. 1 Noregi reka bæjarfélögin kvik- 
myndahúsin og befir gefist vel fjárhagslega. í Oslo er t. d. nettoarður kvik- 
myndahúsanna árin 1926-28 nærri 3 milj. króna og er þá frátalinn skemt- 
anaskattur til rikisins, og verð aðgöngumiða þó lækkað á sama tima um 25%.
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1 Danmörku er sama fyrirkomulag og . stungið er upp á i þessu frv. Ríkið 
veitir leyfi til ákveðins tima i senn.

í frv. er stnngið npp á þvi, að myndskoðnnarmenn geti gefið einstök- 
um kvikmyndum meðmæli, ef þess er óskað og myndirnar hafa fræðslu eða 
listagildi meira en venjulegt er nm kvikmyndir. Ákvæði þetta er tekið eftir 
þýzkri löggjöf um »Kulturbilderc svonefndar. 1 Berlin og Munchen hafa Þjóð- 
verjar sett á stofn sérstaka myndskoðun, (Bildstelle des Zentralinstituts fúr 
Erziehung und Unterricht), sem sker úr um það, hvort kvikmyndir hafl 
fræðsln- eða listagildi svo mikið, að ástæða sé fyrir þjóðfélagið að greiða götu 
þeirra. Hljóti mynd viðnrkenningu sem slik, er getinn eftir hluti af sýningar- 
gjaldi þeirrar myndar. Ákvæði þetta miðar að þvi að greiða fyrir góðnm 
myndum og jafnframt að fækka sýningum þeirra mynda, sem i sjálfu eru 
litils eða einskis virði en þó ekki tiltækilegt að banna með ölln. Til tryggingar 
þvi að ákvæði þetta verði ekki misnotað af tilhliðrunarsemi við kvikmynda- 
eigendur, er gert ráð fyrir fleiri myndskoðunarmönnum en venjulega, þegar 
um meðmæli er að ræða. Virðist eðlilegt, að stjórnin skipi ankamennina, þar 
eð hún er réttur aðili, þegar um eftirgjöf á skatti er að ræða.

1 frv. er farið fram á nokkra hækkun á sýningargjaldi kvikmyndahús- 
anna. Skemmtanaskattnr er hér óeðlilega lágur, þegar um fjárvænleg fyrirtæki 
er að ræða, eins og kvikmyndahúsin. Þá er og ákveðið sérstakt gjald fyrir 
myndskoðun og er það álíka hátt og annarstaðar á Norðurlöndum. Þó er 
hér eigi gert ráð fyrir neinu gjaldi fyrir skoðun kvikmyndaauglýsinga, þótt 
svo sé annarsstaðar.

Kvikmyndir eru nú svo rikur þáttnr orðinn í menningarlifi þjóðar- 
innar, einkum kaupstaðanna, að ófært er að láta val þeirra afskiptalaust af 
hálfu hins opinbera. Eins og i öllum öðrnm menningarrikjum Norðurálfunnar, 
verður hér að sporna móti siðspillandi áhrifum kvikmynda, en jafnframt að 
gera það sem unnt er til þess að þjóðin njóti þeirrar menntunar og lista — 
sem i góðum myndum felst.

Um það, hversu verja beri þeim hluta skatts af kvikmyndahúsum, 
sem lagt er til að renni i höfuðkirkjusjóð, verður nánar fyrir mælt i frv. um 
höfuðkirkjusjóð.

XI. Irumvarp

til laga um byggingar á prestssetrum landsins.
(Lagt fyrir Alþingi 1930).

I. k a f 1 i.
Um byggingar ibúðarhúsa.

1. gr-
Rikissjóður leggur fram, meðan á þarf að halda, kvaðalausan styrk til 

ibúðarhúsbyggingar, úr varanlegu efni, á prestssetrum landsins.
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Skal, þegar ástæður þykja til, veita styrk þennan til allt að 4 ibúðar- 
húsbygginga á ári, 10 þús. kr. til hverrar byggingar, eftir stærð húsa og 
kostnaðarverði. Auk þess gengur til húsbyggingarinnar andvirði niðurlagðra 
bæjarhúsa á prestssetrínu.

2. gr.
Kirkjujarðasjóður vcitir lán til ibúðarhúsbygginga samkv. 1. gr. Skal 

lánveitingin að jafnaði miðast við áætlunarverð hússins, að frádregnu framlagi 
til byggingarinnar samkv. 1. gr., og má lánið aldrei fara fram úr 5000 kr. á hús.

Lánin ávaxtast og afborgast með 4’/» á ári. Af þvi eru 31/**/# vextir 
og ’/a-/* afborgun.

3. gr.
Lán samkv. 2. gr. eru embættislán, og hefir þvi Kirkjujarðasjóðnr 

veð fyrir lánsupphæðinni og vöxtum af henni i öllum tekjum embættisins, og 
má draga vexti og afborgun lánsins frá launum prestsins, enda skal prestur 
jafnan sitja þar sem hús er byggt samkvæmt lögum þessum, nema leyfi kirkju- 
stjórnar komi til.

4. gr.
Nú sækir prestur um styrk og lán til ibúðarhúsbyggingar á prestssetri. 

Skal rikisstjórnin þá láta rannsaka, hvort þörf sé á nýrri byggingu. Reynist 
beiðni prestsins á rökum byggð, lætur rikisstjórnin byggingarfróðan mann 
rannsaka alla aðstöðu, m. a. hvar.fá má nothæft steypuefni og hentugast hús- 
stæði. Ríkisstjórnin lætur húsameistara gera uppdrátt að húsinu og kostnaðar- 
áætlun, að frádregnu þvi, er prestur og söfnuður leggja til samkv. 5. gr., og 
skal miða stærð húsa við aðstöðu á hverjum stað.

Rikisstjórnin skal jafnan, er við verður komið, leita samvinnu við 
stjórn Byggingar- og landnámssjóðs um efniskaup til bygginga á prestsetrum.

5. gr.
Nú er ákveðið að reisa hús á prestsetri. Skal þá söfnuður kosta allan 

flutning á útlendu efni á byggingarstaðinn, frá næsta eða hentugasta viðkomu- 
stað flutningaskipa, sem tök eru á, að dómi rikisstjórnar. Ennfremur skal 
söfnuðurinn kosta flutning innlends efnis og greiða gjald fyrir það, ef gjalda 
þarf. Sóknarnefndir skulu kjósa mann til að sjá um framkvæmd verksins i 
tæka tið, og jafna síðan öllum flutningskostnaðinum niður, sem hundraðs- 
gjaldi af sveitarútsvörum. Þar sem 2 eða fleiri hreppar eða hreppshlutar eru 
i einu prestakalli, skal fyrst skipta kostnaðinum niður á hreppana, að hálfu 
eftir skuldlausri eign safnaðarmanna samkvæmt siðustu skattaskrám, en að hálfu 
eftir tölu safnaðarmanna innan hvers hrepps eða hreppshluta. Skulu sóknar- 
nefndir innheimta gjaldið hver i sinni sókn, og fylgir því lögtaksréttur.

Sóknarprestur skal leggja fram gröft allan fyrir grunni eða kjallara 
og tróð til byggingarinnar. Ennfremur skal presturínn greiða það, er kostnaðar- 
verð hússins kann að fara fram úr áætlunarverði þess.

Rikisstjórnin felur trúnaðarmanni sinum að hafa eftirlit með bygging- 
unni, að sjá um efniskaup og ráða yfirsmið i samráði við sóknarprestinn.
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6. gr.
Nú er presti skylt að sitja i kaupstað eða kauptúni, og er þá þvi 

sveitar- eða bæjarfélagi, er hann situr i, skyit að leggja til hentuga lóð undir 
prestsetrið, án endurgjalds.

Þar sem söfnuður telur yfir 3 þús. fermdra safnaðarmanna, skal söfn- 
uðurinn koma upp ibúðarhúsi handa presti (prestum) sinum, gegn þriðjungs- 
framlagi úr rikissjóði, þó aldrei yfir 7000 kr., enda hafi ráðuneytið samþykkt 
byggingaruppdrátt og kostnaðaráætlun. Skal sóknarnefnd (sóknarnefndir) þá 
jafna byggingarkostnaði niður á safnaðarmenn, eftir sömu reglum sem um 
flutningskostnað á efni, sbr. 5. gr. Skal hvert hús, sem þannig er byggt, vera 
eign safnaðar, undir yfirstjórn kirkjustjórnar, svo sem safnaðarkirkjur. Enda 
hafi prestur leigulausa ibúð, en greiði fyrningargjald og brunabótagjald og 
annist árlegl viðhald.

7. gr.
Helmingur styrks samkv. 1. gr. greiðist af hendi jafnskjótt og rikis- 

stjórninni eru sýnd skil fyrir þvi, að efni, samkv. uppdrætti og áætlun, sé 
komið á byggingarstaðinn, og skirteini sýn ir að það sé vátryggt. Siðari 
helmingur styrksins greiðist, þegar húsið er komið undir þak. Og lánsfé greið- 
ist, þegar húsið hefir verið tekið út af trúnaðarmanni rikisins sem fullbyggt 
og vandað samkv. uppdrætti.

Úttekt hússins skal fara fram jafnskjótt og smiðinni er lokið.

8. gr.
Umsóknir um styrk og lán samkvæmt lögum þessum, skulu komnar 

til rikisstjórnarinnar eigi siðar en i maímánuði árið áður, en ætlast er til að 
bygging fari fram. Og skal rikisstjórnin hafa gefið presti svör við beiðni hans, 
eigi siðar en um miðjan september, sutparið áður en bygging er hafin. Nú 
sækja fleiri en fengið geta það ár. Skal þá veita styrkinn og lánið þeim, er 
þess hafa brýnasta þörf, að dómi kirkjustjórnar.

9. gr.
Nú brennur ibúðarhús eða bæjarhús á prestssetri, eða eyðist af náttúru- 

völdum, eftir að tekin hefir verið ákvörðun um, hvar byggja skuli prestsseturs- 
hús það ár eða næsta ár. Er rikisstjórninni þá heimilt að veita fé, að svo 
miklu leyti, sem brunabótafé og eign prestakallsins í Fyrningarsjóði hrekkur 
ekki til að endurbyggja íbúðarhúsið, með sömu skilmálum og segir, i lögum 
þessum.

10. gr.
Nú er hús reist á prestssetri, samkvæmt lögum þessum. Skal prestur þá 

annast á eigin kostnað allt árlegt viðhald hússins, samkvæmt reglum, er rikis- 
stjórnin setur. Skal prófastur hafa eftirlit með því, að þeim reglum sé fram- 
fylgt, og tilkynna kirkjustjórninni ef misbrestur verður á.
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11- gr«
Ríkisstjórnin lætur byggingarfróðan mann skoða hvert hús á 6 ára 

fresti. Komi það i ljós við skoðun að húsi sé ekki við haldið sem skyldi, 
getur ríkisstjórnin haldið presti til að bæta úr göllunnm, með dagssektum, ef 
þurfa þykir. Ennfremur getur stjórnin látið bæta úr göllunum á kostnað 
prestsins, og má draga þann kostnað frá Iaunum bans. .

12. gr.
Nú er reist hús á prestsetri samkv. lögum þessum, og skal þá prestur 

árlega leggja Vj’/o af styrk, samkv. 1. og 6. gr., i sjóð, sem skal vera eign 
prestakallsins og nefnist «Fyrningarsjóður«.

Prestur vátryggir búsið fyrir virðingarverð. Hann greiðir vátrygg- 
ingargjaldið og tekur rikisstjórnin bæði fyrningarsjóðsgjaldið og vátryggingar- 
gjaldið áf launum prestsins.

Prófastur befir umsjón méð vátryggingunni undir yfirumsjón biskupsins.

13. gr.
Tekjur og eignir Fyrningarsjóðs skal ávaxta i Útborgunardeild Söfn- 

unarsjóðs Islands, undir umsjón kirkjustjórnar.

14. gr.
Nú fellur hús, sem greitt er af fyrningargjald, eða verður óhæft til 

ibúðar fyrir venjulega fyrningu, og skal Fyrningarsjóður þá, innan 6 mánaða 
frá aðvörunardegi, leggja fram allt það fé, er sjóðnum hefir greiðst fyrir húsið, 
að viðbættum öllum vöxtum af ársgjöldunum. - .

Nemi slit eða gallar á búsinu meiru en venjulegri fyrningu, bætir 
prestur það með álagi á venjulegan hátt.

Nemi eign prestakalls i Fyrningarsjóði einhvern tíma meiru en and- 
virði nýrrar húsbyggingar á prestsetri, skal leggja það fé, sem afgangs verður, 
á ný i Fyrningarsjóð.

15. gr-
íbúðarhús, sem reist eru samkvæmt lögum þessum, skulu vera skattfrjáls 

til ríkis, sýslu- og sveitar- eða bæjarfélags, svo sem kirkjur og skólar. Tekur 
ákvæði þetta og til eldri ibúðarhúsa, i opinberri eigu, á prestssetrum landsins.
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II. kafli.

Um byggingar peningshúsa.

16. gr.
Ábúendum prestssetra skal heimilt að vinna af sér eftirgjöld á ábýlis- 

jörðnm sinum, og því er þeim fylgir, með peningshúsabyggingum, úr varan- 
legu efni, á prestsetrum, með þeim skilmálum, er segir i lögum þessum.

Hlöður teljast peningshús i lögum þessum.

„ 17. gr.
Nú óskar ábúandi á prestssetri að vinna af sér eftirgjald, samkv. 16 gr. 

Lætur rikisstjórnin þá rannsaka þörf nýrrar byggingar. Ef ráðuneytið telur 
bygginguna nauðsynlega, og að öðru leyti fært að sinna málinu eins og á 
stendur, lætur rikisstjórnin bæfan mann rannsaka aðstöðu alla og gera upp- 
drátt og kostnaðaráætlun, svo sem segir i 4. gr., og skal ábúandinn siðan 
reisa húsið samkvæmt þeim uppdrætti eða öðrum, er rikisstjórnin samþykkir.

Leggur rikissjóður þá kvaðalaust fram járn og steinlim til bygg- 
ingarinnar.

18. gr.
Þegar peningshús hefir verið reist samkvæmt lögum þessum, skal það 

tekið út af byggingarfróðum trúnaðarmanni rikisstjórnar. Ef húsið reynist 
fnllbyggt og vandað að dómi trúnaðarmanns, tekur rikisstjórnin við þvi fyrir 
hönd jarðarinnar.

19- gr-
Nú er, að dómi rikisstjórnarinnar, nauðsynlegt að reisa stærra pen- 

ingshús úr varanlegu efni á prestssetri, en svo að 3ja ára eftirgjald hrökkvi 
fyrir byggingarkostnaðinum.

Lánar ríkisstjórnin þá fé úr Kirkjujarðasjóði, ef prestur óskar, fyrir 
vinnu við steypu og tré, aðkeyptu efni, nema járni og steinlími, svo og fyrir 
helmingi flutningskostnaðar, ef aðdrættir eru sérstaklega erfiðir að dómi ríkis- 
stjórnar.

Allt annað framlag ábúanda til byggingarinnar telst fyrirframgreiðsla 
eftirgjaldsins.

20. gr.
Lán samkv. 20. gr. eru embættislán gegn veði i tekjum embættisins, 

og ávaxtast þau og endurgreiðast með 41/*0/* á ári. Af því eru 31/**/* vextir 
og l*/o afborgun.

21. gr.
Ábúandi greiði 1% af framlagi rikissjóðs til peningshúsa, sem byggð 

eru samkv. lögum þessum, i »Fyrningarsjóð peningshúsa*.
Um eftirlit og viðbald fer að öðru leyti eftir ákvæðum 10., 11. og 

14. greinar.
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22. gr.
Fyrningarsjóður peningshúsa skal vera eign prestakallsins. Um stjórn 

hans og ávöxtun, svo og hvenær til hans sknli taka, fer á sama hátt og segir 
i 13. og 14. gr. um »Fyrningarsjóð ibúðarhúsa*.

23. gr.
Nú deyr ábúandi á prestssetri, eða flytzt burtu, áður en afgjöld prest- 

setursins hafa numið fyrirframgreiðslum hans, samkv. 17. og 20. gr. Endur- 
greiðir rikisstjórnin þá fráfaranda, eða dánarbúi bans, afgjald prestsetursins á 
næsta ári eða árum, svo sem nemur þvi, er á vantar.

Niðurlagsákoœði.

24. gr.
Þyki á einhverjum tima ekki fært að veita lán úr Kirkjujarðasjóði. 

samkv. lögum þessum, veitir ríkisstjórnin þá lánsupphæð, er á vantar, úr 
rikissjóöi með sömu kjörum, ef rikisstjórnin telur fe fyrir hendi.

25. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, og falla þá úr gildi lög nr. 30 frá 16. nóv. 

1907, og lög nr. 25, frá 20. okt 1913 um breytingu á þeim lögum.

Greinargerð.

Frumvarp þetta er undirbúið af Kirkjumálanefnd, og lagt fyrir með 
litlum breytingum frá þvi sem nefndin lagði til. Byggingarmál prestssetranna, 
einkum i sveitunum, heflr lent i öngþveiti, siðan byggingarkostnaður varan- 
legra húsa hækkaði um og eftir heimsstyrjöldina. Síðan þá hafa verið byggð 
allmörg prestssetur, og befir verð þeirra verið frá 20 —40 þús. kr. Hafa mörg 
missmiði verið á þeirn framkvæmdum, og er varla sýnilegt að landið risi 
undir að byggja mikinn fjölda svo dýrra embættisbústaða. Með frv. þessu er 
leitast við að stilla i hóf með eyðslu i þessum efnum, og koma föstu skipu- 
lagi á málið, þannig að rikissjóður, sóknarbörnin i hverju prestakalli og prest- 
urinn sjálfur, vinna saman að því að koma upp vönduðum, varanlegum og 
ekki of dýrum byggingum á prestssetrum landsins.
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2%. Frumvarp

til laga um fimmtardóm.

(Lagt fyrir Alþingi 1930).

1. kafli.

Almcnn ákoœði.

1. gr.
Æðsti dómstóli rikisins nefnist fimmtardómur. Á ensku heitir dóm- 

stóllinn The Supreme Conrt, og tilsvarandi heiti á öðrum erlendum málum.

2. gr.
Hæstarétt skal leggja niður þegar fimmtardómur tekur til starfa. Til 

fimmtardóms má skjóta málum þeim, sem dæmd hafa verið eða úrskurðuð i 
héraði, samkvæmt því, er i lögum þessum segir.

3. gr.
Synodnlréttinn skipa 5 dómendur, forseti fimmtardóms, 2 aðaldómarar 

og 2 guðfræðingar, er forseti kveður til. Dómur þessi skal vera æðsti dóm- 
stóll i málum þeim, sem að lögum liggja undir prófastsdóm i héraði, og i 
málum þeim gegn biskupum út af samsvarandi brotum, og þeim afbrotnm 
annara kennimanna þjóðkirkjunnar, er prófastsdómur tekur yfir.

2. kafli.

Um skipun fimmtardóms.

4. gr.
Fimmtardóm skipa dómsforseti, 2 aðaldómarar og 2 aukadómarar. 

Konungur skipar forseta og aðaldómara.
Aukadómarar eru 2 af kennurum lagadeildar háskólans, valdir sam- 

kvæmt reglum þeim, er i lögum þessnm segir.

5. gr.
Eigi má dóm setja með færri dómurum en 3.
I öllum óbrotnum og einföldum málum, hvort sem heldur eru opin- 

ber mál eða einkamál, skipa fimmtardóm 3 aðaldómarar, og leggja þeir dóm 
á þau mál eftir regluin laga þessara.

Ef margbrotin mál eru, umfangsmikil eða vandasöm, þá skipa fimmtar-
Alþt. 1930. A. (42. löggjafarþing). 21



dóm 3 aðaldómarar og 2 aukadómarar, og leggja þeir allir 5 dóm eða úr- 
skurð á þau mál.

Forseti og aðaldómarar fimmtardóms skera úr þvi með atkvæðagreiðslu, 
hvort mál séu svo margbrotin, umfangsmikil eða vandasöm, að aukadómarar 
skuli tilkvaddir.

6. gr.
Nú ákveðið að' ankadómarar skulu kvaddir til málsmeðferðar, og 

snýr forseti dómsins sér þá til forseta lagadeildar háskólans og tilkynnir 
honum kvaðningu aukadómara. Velja lagadeildarkennarar þá 2 menn úr sin- 
um hópi og eru það aukadómarar fimmtardóms. Frjálst er lagadeildarkenn- 
urum að velja aukadómara til eins ákveðins máls i senn eða um tiltekið 
timabil.

7. gr.
Gt autt verður sæti forseta, skal sá aðaldómari, sem leúgst hefir gegnt 

þvi embætti, stýra dómi. Ef autt verður sæti aðaldómara, skipa kennarar 
lagadeildar háskólans það, sbr. 6. gr.

Nú verður auttj sæti dómara eða aukadómara þannig, að énginn af 
kennurum lagadeildar geti skipað það, og setur dómsmálaráðherra þá vara- 
dómara til bráðabirgða.

8. gr.
Forseti og aðaldómarar i fimmtardómi skuiu, auk almennra dómara z 

skilyrða, fullnæggja eftirfarandi skilyrðum:
1. Hafa tekið lagapróf með 1. einkunn.
2. Hafa verið 3 ár hið skemmsta dómari i hæstarétti, skipaður kennari i 

lögum við háskólann, málaflutningsmaður við hæstarétt eða fimmtardóm, 
skrifstofustjóri i stjórnarráðinu, héraðsdómari, hæstaréttar- eða fimmtar- 
dómsritari.

Rétt er að skipa þann dómara i fimmtardómi, sem hefir gegnt 
samanlagt alls 3 ár fleiri en einni af áðurnefndum stöðum. Þiggja má 
undan þessum skilyrðum, ef fimmtardómur mælir með þvi.

3. Sé eigí yngri en 30 ára og eigi eldri en 60.
Undanþegnir þessu skilyrði eru þó þeir, er skipa hæstarétt þegar fimmt- 
ardómur tekur til starfa. Þó má enginn fastur dómari vera eldri en 65 ára.

4. Skyldir menn eða mægðir að feðgatali eða niðja eða hjón, kjörforeldri 
eða fósturbörn, eða skyldir að öðrum eða mægðir að fyrsta eða öðrutn 
til hliðar, mega ekki samtimis eiga dómarasæti i fimmtardómi.

Heimilt er að vikja frá þvi skilyrði, að dómari hafi hlotið 1. einkunn 
við lögfræðispróf, ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi og dómurinn mælir með.

9. gr.
Eigi má fimmtardómari taka þátt i meðferð máls:

1. Ef liann er sjálfur aðili eða úrslit þess skipta hann máli.
2. Ef hann er skyldur eða mægður aðila i einkamáli eða ákærðum í opin- 

beru máli að feðgatali eða niðja eða að öðrum til hliðar eða nánari, eða
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ef hann er maki aðila eða ákærða, fjárhaldsmaður, kjörforeldri eða kjör- 
barn, fósfurforeldri eða fósfurbarn.

3. Ef hann er skyldur eða mægður málaflutningsmanni að feðgatali eða 
niðja, eða maki hans, kjörforeldri eða kjörbarn, fósturforeldri eða fóst- 
urbarn.

4. Ef hann hefir leiðbeint aðila i málinu eða flutt það eða verið vitni i því 
eða matsmaður.

5. Ef hann hefir fellt dóm eða úrskurð í málinu i héraði.
6. Ef svo er að öðru leyti ástatt, að telja megi hætt við að hann líti eigi 

óhlntdrægt á málavexti. .

10. gr.
Bæði aðilar, dómari sjálfur og aðrir dómendur i fimmtardómi geta 

krafizt þess eða átt frumkvæði að þvi, að dómari viki sæti i einstöku máli, af 
stæðum þeim, er i 9. gr. segir.

Dómendur allir, er um slík mál fjalla, úrskurða þau atriði.

3. kafli.

Um fimmtardómsritara.

11. gr.
Konungur skipar fimmtardómsritara. Hann skal hafa lokið lagaprófi, 

og fullnægja að öðru leyti almennum skilyrðum til þess að vera dómari á 
Islandi.

12. gr.
Fimmtardómsritarí hefir þessi störf á hendi:

1. Gefur út stefnur til fimmtardóms.
2. Heldur bækur fimmtardóms.
3. Annast upplestur skjala í dóminum og tilkynningar frá honum, þinglýs- 

ingar o. s. frv.
4. Lætur i té eftirrit úr bókum dómsins og skjölum.
5. Varðveitir skjöl dómsins og bækur.
6. Tekur við dómsgjöldum, og stendur skil á þeim, og heldur aðra reikninga 

dómsins.
7. Innir þáu störf öll af hendi, er lög mæla fyrir, i þarfir dómsins.

Samsvarandi störf vinnur fimmtardómsritari fyrir synodalréttinn.

13. gr.
Fimmtardómur beldur þessar bækur:

1. Þingbók, og skal skrá i hana ágrip af ölln þvi, er i hverju þinghaldi gerist.
2. Dómabók, og skal rita i hana dóma alla og úrskurði.
3. Atkvæðabók, og skal i hana skrá dómsatkvæði og úrskurða.
4. Málaskrá, og skal rita i hana skýrslu um öll mál, sem til dómsins er



164

skotið, hvcnær stefna hefir verið gefin út í hverju máli, i hvaða mánuði 
það skuli þingfesta, og hvaða dag það hefir verið þingfest og hvenær 
dæmt, hvort ný gögn hafi verið lögð fram, hvenær það hafi verið dæmt 
o. s. frv.

5. Dagbók.
6. Bréfabók.
7. Aukatekjubók.
8. Þinglýsingabók og yfirlýsinga.

Dómsmálaráðherra getur sett nánari reglnr um bókhald fimmtar- 
dóms, og bætt við nýjum bókum ef þurfa þyktr, eftir tillögum fimmtardóms.
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4. kafli.

Um launakjör.

14. gr.
Fastir dómarar i fimmtardómi hafa að árslaunum kr. 12000,00 hver, 

ank dýrtiðaruppbótar eftir gildandi launalögum. Forseti hefir að auki kr. 
1000,00 á ári.

Aukadómarar i fimmtardómi fá sérstaka borgun fyrir hvert mál, er 
þeir dæma. Dómurinn ákveður þá þóknun.

Fimmtardómsritari hefir kr. 5000,00 t árslaun, auk dýrtiðaruppbótar.

5. k a f 1 i.

Um hvar fimmtardómur skuli haldinn og um þingleyfi.

15. gr.
Fimmtardóm skal halda i Reykjavik. Ef sérstakar ástæður eru fyrir 

hendi má fimmtardóm halda utan Reykjavikur, ef dómendur ákveða svo, og 
dómsmálaráðherra samþykkir.

16. gr.
Aðalþingleyfi fimmtardóms eru frá 1. júli til 31. ágúst og frá 23. 

desember til 4. janúar, að báðum dögum meðtöldum. Auk þess skal þingleyfi 
vera i dymbilviku og páskaviku.

Eigi skal dóm setja á helgum dögum þjóðkirkjunnar.
Heimilt er dómsmálaráðherra, eftir tiilögum fimmtardóms að lengja 

einstök þingleyfi, ef ástæður þykja til.
Einstök réttarhöld skulu að jafnaði eigi vara lengur en 8 tíma samfleytt.
Dómsmálaráðherra ákveður að öðru leyti, að fengnum tillögum fimmtar- 

dóms, hvaða daga og á hvaða tima dómþing skuli halda.
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6. k a f 1 i.
Um málaflutningsmenn oið fimmtardóm.

17. gr.
Dómsmálaráðherra getur veitt hverjum þeim, sem er 25 ára gamáll, 

hefír rikisborgararétt, er fjár sins ráðandi og hefír óflekkað mannorð, leyfi til 
málaflutningsstarfa við fimmtardóm, ef hann hefir:

1. Lokið lagaprófí.
2. Gengt málaflutningsstörfum að afloknu prófí í 3 ár, annaðhvort á eigin 

hönd eða á skrifstofu hæstaréttarmálaflutningsmanns eða málaflutnings- 
manns við fimmtardóm, sem fulltrúi hans.

3. Sýnt það með flutningi 4 mála, og sé eitt þeirra að minnsta kosti opin- 
bert mál, að hann sé að áliti fimmtardóms hæfur til þess að vera mála- 
flutningsmaður við dóminn. 011 þau mál skulu vera þess eðlis að bæði 
aðal- og aukadómarar dæmi þau, enda skal rétturinn fullskipaður með 5 
dómendum ákveða, hvort þrautin sé hæfilega af hendi leyst. Enginn má 
oftar en þrisvar þreyta þá raun, og skal hann, áður en hann gerir það, 
leggja fyrir dóminn yfirlýsingu dómsmálaráðherra um það, að hann full- 
nægi öðrum lögmæltum skilyrðum til að vera málaflutningsmaður við 
fimmtardóm.

Þeir, er verið hafa málaflutningsmenn við hæstarétt, áður en lög þessi 
gengu í gildi, eiga rétt til að flytja mál fyrir fimmtardómi.

18. gr.
Aður en manni sé veitt leyfi til málaflutningsstarfa við fimmtardóm, 

skal hann heita því skriflega, og leggja þar við drengskap sinn, að flytja með 
trúmennsku og samvizkusemi mál þau, er hann tekur að sér.

19. gr.
Fyrir leyfi til málaflutningsstarfs fyrir fimtardómi skal greiða 500 kr. 

i rikissjóð.
20. gr.

Hafa skulu málaflutningsmenn við fimmtardóm skrifstofu i Reykjavik 
og vera þar búsettir eða i grend.

Skylt er þeim að inna af hendi þau störf fyrir dómi, er aðiljar hafa 
falið þeim. Þó er þeim rétt, ef nauðsyn krefur, að fela þau öðrum mála- 
flutningsmanni við fimmtardóm. Þegar mál eru skriflega flutt, eða þegar 
málaflutnmgsmaður getur ekki sjálfur sótt þing, sakir skyndilegra nauðsynja, 
er honum og rétt að senda fulltrúa sinn i sinn stað til að taka frest eða 
leggja fram skjöl.

21. gr.
Skylt er málaflutningsmönnum við fimmtardóm að flytja opinber mál, 

er forseti dómsins skipar þá til að sækja eða verja. Önnur mál er þeim ekki 
skylt að annast fyrir fimmtardómi.
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Nú óskar sökunautur i opinberu máli, eða gjafsóknarhafi eða gjaf- 
varnar sér skipaðan ákveðinn málaflutningsmann við fimmtardóm, og skal 
honnm þá sá maður skipaður, nema ef sérstakar ástæðúr mæla þvi i gegn. 
Sama gildir ef dómsmálaráðherra æskir ákveðins sækjanda i opinberu máli.

22. gr.
Rétt er aðila, þar á meðal fjárhaldsmanni ólögráðs manns og stjórn- 

anda félags eða stofnunar, að flytja sjálfur mál sitt fyrir fimmtardómi. Eigi 
má maður flytja mál i annars nafni eða fyrir annars bönd, eða annars mál i 
sínu nafni, nema málaflutningsmaður sé við fimmtardóm, eða samband við 
aðila sé slíkt, sem nú er mælt.

23. gr.
Rétt er málaflutningsmanni við fimmtardóm að áskilja sér hæfilegt 

endurgjald fyrir störf sin, þar á meðal hluta af málsupphæð, og bærra endur- 
gjald ef mál vinnst en ef það tapast.

24. gr.
Ef málaflutningsmaður við fímmtardóm missir einhvers þeirra skilyrða, 

sem sett eru i 17. gr„ þá hefir hann fyrirgert leyfi sinu á meðan svo er ástatt. 
Sama er og ef hann hefir ekki skrifstofu i Reykjavik, flytzt húferlum eða 
hefir tekið að sér starf, sem ósamrýmanlegt er málaflutningi við fimmtardóm. 
Þegar þannig er, skal málaflutningsmaður afhenda leyfi sitt til málaflutnings 
fyrir fimmtardómi dómsmálaráðuneytinu, og skal leyfið þar geymt þar til 
aðili kann að nýju að uppfylla skilyrði til málaflutnings við fimmtardóm, þá 
skal honum afhent leyfisbréf sitt aftur endurgjaldslaust.

Dórasmálaráðherra getur, ef fimmtardómur leggur það til, svipt mála- 
flutningsmanni leýfi, ef fimmtardómur hefir þrisvar sinnum sektað hann fyrir 
óhæfilegan drátt á opinberu máli, visvitandi ósannindi i sókn eða vörn eða 
önnur stórkostleg skyldubrot.

25. gr.
Allir málaflutningsmenn við fimmtardóm skulu skyldir að bindast 

félagssamtökum. Stjórn þessa félags, sem kosin skal af öllum málaflutnings- 
mönnnm við fimmtardóm til tveggja ára i senn, er skipuð þrem mönnum, 
formanui, varaformanni og einum meðstjórnanda. Félag þetta skal halda fundi, 
er velja á nýja stjórn, og eins ef mál koma upp, er snerta einhvem mála- 
flutningsmann i félaginu. Að öðru leyti setur félag þetta sér sjálft reglur, i 
samræmi við lög þessi, og skulu reglurnar staðfestar af dómsmálaráðherra.

26. gr.
Stjórn félags málaflutningsmanna við fimmtardóm skál lita eftir að 

allir málafiutningsmenn, sem i félaginu eru, reki störf sin með samvizkusemi 
og ráðvendni. Stjórnin héfir og rétt til að ákveða þóknanir málaflutnings- 
manna eða málskostnað, ef slíkt er undir bana borið af málatlutningsmönnum 
eða viðskiptamönnum þeirra.
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27. gr.
Virðist stjórn félags málaflutningsmanna við fimmtardóm einhver 

félagsmaður vanrækja málaflutningsskyldur sinar eða á annan bátt hegða sér 
svo ósæmilegt megi teljast, getur stjórnin veitt þeim áminningu, bannað mála- 
flutningsmanni að flytja tiltekið mál, rekið hann úr félaginu um skeið eða 
fyrir fullt og allt, ef miklar sakir eru, eða dæmt i sektir allt að 300 kr. Þó á 
sá, sem fyrir slikrí kæru verður, rétt til þess að skýra mál sitt og koma fram 
með varnarástæður fyrir stjórnina, annaðhvort skriflega eða munnlega.

Rétt er málaflutningsmanni að áfrýja sektarúrskurði félagsstjórnar eða 
úrskurði um missi réttinda til dómsmálaráðherra, er þá gefur fullnaðarúrskurð 
i málinu, að fengnum upplýsingum frá báðum aðilum.

Dómsmálaráðherra hefir eflirlit með starfsemi félags málaflutnings- 
manna við fimmtardóm, enda gefur stjórn félagsins dómsmálaráðherra árlega 
skýrslu um störf félagsins, og uni það, hverjir félagsmenn hafi sætt viður- 
lögum eða áminningu.

7. kafli.

Um stefnur og stefnufresti.

28. gr.
í einkamálum fer um stefnur til fimmtardóms sem hér segir:

1. Stefnur skal gefa út i nafni dómsins, enda skal innsigli hans vera undir 
þeim og nafn fimmtardómsritara.

t stefnu skal taka fram, i hvaða mánuði árs málið skuli þingfest. 
Siðan ákveður forseti i samráði við ritara hvaða dag það skuli gert, og aug- 
lýsir ritari það að minnsta kosti 14 dögum fyrir þingfestingardag, á þanu hátt 
er dómsmálaráðherra ákveður. Verði mál ekki flutt á þingfestingardegi, er 
réttinum heimilt að fresta þvi, þó ekki lengur en 4 mánuði.
2. Stefnufrest skal miða við fyrsta dag þess mánaðar, er þingfesta á málið i 

samkvæmt 1. lið greinar þessarar. Fresturiun skal vera tvisvar sinnum 
lengrí en ákveðið er i lögum um stefnufrest i almennum einkamálum i 
héraði.

Fimmtardómsrítari ákveður frestinn, þegar svo er ástatt, að dómari 
skyldi gera það samkvæmt áðurnefndum lögum um stefnufresti, en eigi má 
hann lengri vera én hann er lengstur settur i þeim lögum.

29. gr.
{ opinberum málum, þar á meðal synodalréttarmálum, fer um útgáfu 

stefnu, stefnufresti og stefnubirtingu eftir þeim reglum, sem gilt hafa hingað 
til um áfrýjun slikra mála til hæstaréttar. Dómsgerðir þeirra mála skulu 
sendar forseta, en hann skipar sækjanda málsins og verjanda. Þjngfesting 
skal ákveðin og auglýst svo fljótt sem unnt er, og skal þeim, sem það varðar,
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skýrt sérstaklega frá henni. Skal sækjanda og verjanda hafa verið veittur kost- 
ur á þvi að hafa dómsgerðir til yflrlestrar, að minnsta kosti viku tima hvor- 
um, fyrir þingfestingu.

8. kafli.

Um hvaða mál megi bera undir fimmtardóm.

30. gr.
Skjóta má öllum opinberum málum til fimmtardóras, enda fer um 

skyldu framkvæmdarvaldsins til að áfrýja málum, eftir þeim reglum, sem 
giltu um áfrýjun til hæstaréttar.

31. gr.
Einkamálum öllum má áfrýja til fimmtardóms, ef sakarefnið verður 

eigi metið til peninga, svo sem mál um þjóðfélagsrétt manns eða þjóðfélags- 
skyldu, atvinnuréttindi, bjúskap, ættfærslu, foreldravald yfir börnum o. s. frv.

Dómi eða úrskurði um fjárkröfu, sem mál er risið af, verður skotið 
til fimmtardóms ef krafan nemur 25 krónum. Leggja má saman tvær kröfur 
eða fleiri, ef þær eru af sömu rót runnar. Sérákvæði i lögum, þar sem eigi 
er áskilin áfrýjunaruppbæð i málum um fjárkröfur, skulu haldast.

Nú orkar það tvimælis, hvort dómkrafa eða dómkröfur nemi 25 krón- 
um, og skal þá dæma málið að efni til allt að einu.

Hvarvetna þess er heimilt er að áfrýja aðalmáli, er og rétt að áfrýja 
aukamálum þess, svo sem úrskurðum, vitnamálum, eiðsmálum eða mats- 
málum, svo og aðfarargjörðum og uppboðigjörðum, bæði i sambandi við 
aðalmálið og án þess. Þegar slik mál eru sjálfstæð mál, fer um heimild til að 
áfrýja þeim samkvæmt 1.—3. málsgrein eftir þvi sem við á.

32. gr.
Dómsmálaráðherra getur veitt leyfi til að áfrýja máli til fimmtardóms, 

þótt dómkrafa eða dómkröfur nemi minna en 31. gr. segir, eftir þeim regl- 
um, sem hingað til hefir verið fylgt um áfrýjunarleyfi til hæstaréttar.

33. gr.
Taka skal út áfrýjunarstefnu til fimmtardóms, í hvaða skyni sem 

áfrýjað er, áður en 6 almanaksmánuðir séu liðnir frá dómsuppsögn eða úr- 
skurðar, ef honum verður áfrýjað sjálfstætt, eða frá þvi að dómsathöfn var 
lokið. Haldast sknlu sérákvæði þau, er í lögum segir um áfrýjnnarfrest i ein- 
stöknm málum, enda sé frestur jafnan talinn frá þeim tima, er i upphafi 
greinar þessarar segir.

34. gr.
Nú héfir maður tekið út áfrýjunarstefnu samkvæmt 51. gr., en máli 

hans hefir verið vfsað frá rétti i fimmtardómi, og er honum þá rétt aðskjóta
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þvi þangað aftur, þótt áfiýjunarfrestur samkvæmt 33. gr. sé liðinn, enda taki 
bann út áfrýjunarstefnu af nýju innan 3 mánaða frá uppsögn frávisunardóms.

35. gr.
Dómsmálaráðherra getur veitt leyfi til áfrýjunar, þótt frestur sé liðinn, 

þar til 12 almanaksmánuðir eru liðnir frá þeim tima, er i 33. gr. segir. Ennfremur 
getur bann veitt leyfi til áfrýjunar næstu 3 ár frá áðurnefndum tima, ef alveg 
sérstaklega stendur á, svo sem ef aðila, án þess að honum verði um kennt, 
hefir eigi tekizt að koma fram fyrirhugaðri áfrýjun.

Áfrýjunarstefnu skal taka út á 4 vikum eftir dagsetningu leyfisbréfs. 
Annars kostar er áfrýjunarheimild samkvæmt þvi leyfisbréfi fyrirgert.

Ákvæði 34. gr. skal hér gilda eftir þvi sem við á.

36. gr.
Ákvæði þessara laga um áfrýjunarfrest taka eigi til opiuberra mála.

37. gr.
Dómsmálaráðherra getur, að fengnum tillögum fimmtardóms, leyft að 

mál, sem þar hefir verið dæmt, eða i bæstarétti áður en lög þessi öðluðust 
gildi, verði að nýju tekið til meðferðar, ef það hefir sannast, eða mikil 
likindi eru til þess, að það hafi verið svo rangt flutt, að niðurstaðan myndi 
hafa orðið önnur i verulegum atriðum, ef svo hefði eigi verið, enda megi 
beiðandi eigi sjálfnm sér um kenna.

38. gr.
Dómsathöfnum, er dómnefnd hefir framkvæmt, má skjóta til fimmtar- 

dóms, samkvæmt ákvæðum þessa kafla.

39. gr.
Mál, er höfða má eftir þeim lögum, sem áður hafa gilt fyrír hæsta- 

rétti sem Isegsta dómi, má með sama hætti höfða fyrir fimmtardómi.

40. gr.
Eigi verður dómari látinn sæta ábyrgð fyrir málsmeðferð sina eða 

dóm, þegar máli er áfrýjað, ef liðinn er 6 raánaða frestur sá, er i 33. gr. 
segir, þegar áfrýjunarstefna er tekin út.

Eigi þarf að stefna dómara, þegar máli er áfrýjað, nema að kröfur 
eigi að gera á hendur honum um refsingu, skaðabætur eða aðfinningar.

9. k a f 1 i.
Um meðferð máls fyrir fimmtardóm..

41. gr.
Skjóta má dómsathöfn til fimmtardóras i þvi skyni að hún verði stað- 
Alþt. 1930. A. (42. löggjafarþing). 22
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fest eða benni breytt. Krefjast má breytingar á þá leið, að máli verði visað frá 
undirdómi, að þvi verði visað beim til löglegri meðferðar, eða að dómsatböfn 
verði ómerk, þar sem ómerking á annars við, eða að dómi verði aðeins 
breytt að efni til.

42. gr.
Aðilar einkamála bafa forræði á málum sinum og ráðstöfunarrétt 

sakarefnis.samkvæmt þvi er tiðkast heflr, og eftir þvf, sem samrýmistlögum þessum.

43. gr.
Gögn, varnir, málsatvik og kröfur, má eigi bera fram í fimmtardómi, 

ef þau hafa eigi áður komið fram i málinu, framar en tiðkazt hefir áður. 
Dómsmálaráðberra getur veitt leyfí til þess að bera fram ný gögn o. s. frv. 
með sama hætti og áður gilti um hæstarétt.

Ef maður vill bera fram ný gögn, nýjar varnir, ný málsatvik eða nýjar 
kröfur, þá skal hann áskilja sér rétt til þess i áfrýjunarstefnu. Ennfremur skal 
hann leggja fram ný gögn eða afrit af þeim, og skýrslur um þær nýjar varnir, 
kröfur eða málsatvik, er hann ætlar að bera fram, á skrifstofu fimmtardóms, 
að minnsta kosti 14 dögum áður mál verða þingfest, til afnota binum aðilanum, 
nema málflytjendur verði á annað sáttir.

44. gr.
Málsaðilar eða umboðsmenn þeirra gera ágrip úr dómsgerðum þess 

máls, er áfrýjað beflr verið, um það, er þeir telja máli skipta, og leggja það 
fram á skrifstofu fimmtardóms, að minnsta kosti 14 dögum áður en mál skal 
sækja og verja, svo mörg eintök, sem dóminum nægir,' ásamt- einu eintaki af 
dómsgerðunum, enda þarf ekki fleii i eintök af þeim þótt máli sé gagnáfrýjað.

Stytta má frest þann, er getur um i grein þessari, eftir samkomulagi 
dómenda og beggja málflytjenda, ef ástæður þykja til.

45. gr.
Sókn hvers máls og vörn fyrir fimmtardómi skal munnleg vera, á 

islenzku og í heyranda hljóði.
Mál skal þó flytja skriflega:

1. Ef stefndur sækir ekki þing, og
2. Ef dómurinn leyfir það og báðir aðiljar eða umboðsmenn þeirra óska þess.

46. gr.
Máismeðferð befst á þvi, að stefna er framlögð og lesin upp. Siðan 

heldur áfrýjandi frumræðu sina og lætur lesa upp ágrip dómsgerða, ef ann- 
arbvor málflytjandi eða dómurinn æskir þess. Þá svarar stefndur ef hann vill. 
Eigi skal hvor aðilja tala oftar en tvisvar. Ef aðili flytur ekki mál sitl sjálfur, 
er honum þó rétt að tala einu sinni.

Þegar mál eru skriflega flutt, er rétt að sókn og vörn sé tvisvar flutt.
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47. gr.
Nú er máli gagnáfrýjað, og skal þá steypa saman báðum áfrýjunar- 

málunum. Um sókn og vörn fer sem i 46. gr. segir.

48. gr.
Fresti skal venjulega enga veita nema dómari eða málflytjandi for- 

fallist svo skyndilega áður en málsmeðferð byrjar, að eigi hafi verið unnt að 
gera nauðsynlegar ráðstafanir nægilega snemma, eða meðan á málflutningi 
stendur, eða hánn v?rði eigi til lykta leiddur á sama degi. En eigi skal þá 
byrja á öðru máli, sem munnlega er flutt, fyr en það mál er til lykta leitt.

Ákvæði 1. málsgr. gilda þó eigi, ef fimmtardómur frestar máli til þess 
að nýrra gagna verði aflað. Aðalsök skal og fresta, ef þess er þörf til að 
gagnsök verði henni sameinuð.

Nú er mál skriflega flutt, og ákveður fimmtardómur þá fresti til 
sóknar og varnar.

49. gr.
Ef aðili ætlar að krefjast frávisunar máls frá fimmtardómi, þá skal 

hann skýra fimmtardómsritara frá þvi, og greina ástæður, að minnsta kosti 
viku áður en mál skal þingfesta. Skal það atriði sótt, varið og dæmt eða úr 
skurð að sér.

50. gr.
Forseti fimmtardóms stýrir þinghaldi, og er honum rétt að heimta 

það, að málflytjandi haldi sér við efnið, og hefta það, að ræður verði langar 
úr hófi fram.

10. kafli.

Um dómsuppkvaðningu, atkvœðagrciðslu og dóma.

51. gr.
Dóma og úrskurði skal upp kveða jafnskjótt sem málflutningi er lokið, 

ef mál er munniega flutt, og má þá eigi fyrir taka munnlegan flutniug ann- 
ars máis, fyr en dómur er genginn.

52. gr.
Áður en dómur er upp kveðinn, skulu fimmtardómendur þeir, er 

tekið hafa þátt i meðferð málsins, hafa með sér ráðagerð um efni og ástæð- 
ur dóms og úrskurðar, og greiða þar atkvæði.

Ráðagerðir og atkvæðagreiðslur fimmtardóms um mál, er munnlega 
hafa flutt verið, skulu munnleg vera. Sá af dómendum greiðir fyrst atkvæði 
og gerir grein fyrir þvi, sem með hlutkesti hefir verið til þess valinn, og þvi- 
naest sá, sem næstur er i röð, éftir hlutkesti. Þó greiðir forseti ætið atkvæði 
siðast. Hver dómari gerir i stuttu máli grein fyrir niðurstöðu sinni og ástæð-
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um fýrii henni. Visa rná dómari til niðurstöðu og ástæðna dómara, sem greitt 
hefir atkvæði á undan honum, ef hann er þvi samþykkur.

53. gr.
Forseti fimmtardóms stýrir ráðagerðum, ber fram spurningar og telur 

saman atkvæði.
Niðurstöðu dóms ræður afl atkvæða. Séu atkvæði jöfn sker forseti úr.
Sé ágreiningur um upphæð peningagreiðslu eða annað það, er meta á, 

og i tölum verður talið, þannig að enginn meiri hluti fáist, skal niðurstaðan 
verða meðaltalan.

54. gr.
Nú er mál skriflega flutt, og skal þá sá dómari, er samkvæmt hlut- 

kesti fær málsskjölin afhent, gera frumvarp að dómi eða úrskurði. Um frum- 
varp þetta ritar sá dómari, er næst fær málsskjölin i sinar hendur, áht sitt 
og tillögur og þannig koll af kolli eftir hlutkesti, þó þannig, að forseti láti 
siðast uppi álit sitt.

Þegar skriflegt mál þannig hefir gengið á milli allra dómenda, skal 
fund halda um dóm eða úrskurð, og forsendur og niðurstöður ákveða eftir 
reglum þeim, er i 53. gr. segir.

Sá dómari, sem greitt hefir atkvæði með heimvisun máls eða ómerk- - 
ingu, en orðið hefir i minni hluta, skal atkvæði greiða um efni dóms, eftir 
þvi, sem ástæður eru til, og gildir það jafnt, hvort mál er munnlega eða 
skriflega flutt.

Allar atkvæðagreiðslur um dóma og úrskurði skal skrá i sérstaka bók, 
sbr. 13. gr., tölulið 3.

55. gr.
1 dómi skal taka fram:

1. Hvern dag dómur sé upp kveðinn.
2. Nöfn aðilja, heimili og stöðu.
3. Stutt yfirlit yfir kröfur aðilja og málsatvik. Þó má visa til áfrýjaðs dóms 

eða úrskurðar, að þvi leyti, sem þeir eru staðfestir óbreyttir að forsend- 
um og niðurstöðu.

4. Ástæður fyrir dómsniðurstöðu, enda sé þar ákveðið og tæmandi gert grein 
fyrir rökum þeim, er til grundvallar liggja fyrir niðurstöðu.

5. Dórasniðurstöðu eða úrskurðar.
Forseti sér um samning dóms.
Dómur skal undirritast af dómurum þeim, er tekið hafa þátt i upp- 

kvaðningu hans.
56. gr.

1 dómi skal þess getið, hvort ágreiningur hafi verið um forsendur hans 
eða niðurstöðu, hvaða dómari hafi gert ágreining, og i hverju sá ágreiningur 
hafi verið fólginn.

Ágreiningsatkvæði og rökstuðning fyrir þeim, skal rita i dómabók og 
birta i dómasafni fimmtardóms.
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57. gr.
Dómar og úrskurðir skulu byggðir á því, sem fram hefir komið af 

hendi máiflytjanda og sannað er eða viðurkennt.
1 opinberum málum er fimmtardómur þó eigi bundinn við kröfu 

málflytjenda, og er rétt að hækka refsingu eða lækka, sýkna eða sakfella, 
hvernig sem kröfur eru gerðar, og bvort sem dómi er áfrýjað að tilblutun 
rikisvalds eða sökunauts.

58. gr.
Aðfararfrest skal engan setja i dóma fimmtardóms, nema að maður 

sé dæmdur til að vinna verk. Skal þá ákveða bæfilegan frest i dómi.
Dómsgerðir fimmtardóms skal gefa út i nafni dómsins, og með innsigli 

hans, og nafni forseta undir.
Fimmtardómsritari undirritar dómseftirrit og önnur endurrit, sem 

fengin eru úr bókum dómsins.

11. kafli.

Um réttargjöld, sektir o. fl.

59. gr.
Dómsmálagjöld i fimmtardómi skulu vera sem bér segir:

Fyrir útgáfu stefnu................................... 5 krónur
Fyrir þingfestingu..................................10 —
Fyrir dómsuppsögn.............................20 —
Fyrir úrskurð........................................... 10 —
Fyrir frest.................................................. 5 —
Fyrir dómkvaðningu hvers manns . 5 —

Greiða skal sama gjald i gagnsökum, framhaldssökum, meðalgöngu- 
málum og sakaukamálum.

1 málum, sem ekki nema 300 krónum greiðist hálft gjald.
Gjöldin renna i rikissjóð.

60. gr.
Um sektir, er aðili eða málflytjandi bakar sér fyrir dómi, fer eftir 

reglum, sem hingað til bafa gilt um hæstarétt. Þó skal sekt aldrei Iægri vera 
en 50 krónur.

Nú virðist fimmtardómi aðili augljóslega hafa sagt visvitandi rangt frá 
um atvik máls, er máli skipta, og skal þá beita sektum. Fyrir ástæðulausa 
áfrýjun máls er rétt að dæma áfrýjanda i sektir.

Allar slikar sektir renna i rikissjóð.
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61. gr.
Ef áfrýjandi sækir ekki, eða lætur sækja dómþing, skal hann greiða 

50 kr. aukagjald i rikissjóð, ef hann vill fá mál sitttekið fyrir að nýju.

12. kafli.

Um málskostnað fyrir fimmtardómi.

62. gr.
Dæma skal sækjanda og verjanda i opinberum málum hæfilegan 

málskostnað, miðað við hversu mál er stórt og umfangsmikið, og hversu 
mikla vinnu þeir hafa lagt fram til sóknar og varnar.

63. gr.
Nú virðist fimmtardómi máli vera áfrýjað að ástæðulausu, og ber þá 

að dæma áfrýjanda til að greiða málskostnað að skaðlausu eftir mati réttarins.
Að öðru Ieyti gilda ákvæði laga nr. 29 frá 26. okt. 1917, um máls- 

kosnað einkamála, fyrir fimmtardómi, að svo miklu leyti sem við á.

13. kafli.

Ákvœði um stundarsakir.

64. gr.

Fari svo að ekki náist samkomulag við núverandi kennara laga- 
deildar háskólans um það, að þeir taki að sér aukadómarastörf i fimmtar- 
dómi, koma ákvæðin um aukadómara ekki til framkvæmdar fyr en laga- 
kennaraembættin eru veitt að nýju, enda fylgi þeim aukadómarastörf i 
fimmtardómi, eftir ákvæðum laga þessara.

Á meðan ekki koma til framkvæmda ákvæðin um aukadómara, telst 
fimmtardómur fullskipaður með 3 aðaldómurum, og leysir dómurinn þá 
þannig skipaður af hendi öll þau störf, sem undir hann eru lögð samkvæmt 
lögum þessum.

65. gr.
Fimmtardómur tekur við þeim málum, sem áfrýjað hefir verið til 

hæstaréttar, þegar lög þessi ganga i gildi, en eigi verið dæmd þar, í því 
ástandi sem þau voru, er fimmtardómur tekur til starfa. Ef málafiutningur 
var byrjaður fyrir hæstarétti, þá skal hann leiddur til lýkta fyrir fimmtar- 
dómi, eftir þeim reglum, sem um málaflutning fyrir hæstarétti giltu. Májum 
þeim, sem stefnt hefir verið til hæstaréttar, án þess að málaflutningur hafi 
byrjað þegar lög þessi öðlast gildi, skulu dæmd eftir ákvæðum laga þessara.
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14. ka.fli.

Niðurlagsákoœði.

66. gr.
Að því leyti, sem eigi eru fyrirmæli i lögum þessum um einhver atriði, 

skal fara eftir eldri lögum og dómvenjum, eftir þvi sem við verður komið.

67. gr.
Nú er hæstarétti eða einstökum hæstaréttardómara falið i lögum að 

framkvæma einhverja ráðstöfun, svo sem þinglýsingar, kvaðning matsmanna, 
þátttöku í matsgerð eða gjörðardómi o. s. frv., og kemur þá fimmtardómur { 
staðinn. Þar sem i lögum er nefnd eða ákveðin áfrýjun til hæstaréttar eða 
yfirdóms, eða þeim er skipað að gæta einhvers o. s. frv., þá kemur fiinmtar- 
dómur i stað þeirra, er lög þessi koma til framkvæmda.

Aðaldómarar fimmtardóms eigi sæti i landsdómi.

68. gr.
Lög þessi koma til framkværoda l. janúar 1931.
Frá sama tima eru eftirfarandi lagaákvæði úr gildi numin:
Lög nr. 22. frá 6. okt. 1919 um hæstarétt, lög nr. 37 frá 4. júni 1924 

um breytingu á lögum nr. 22/1919, lög nr. 19. frá 14. júni 1929 um breytingar 
á sömu lögum, svo og önnur ákvæði, er lög þessi brjóta i bága við.

Greinarger ð.

Einn af merkustu þáttunum i stjórnarfari hvers lands eru réttarfars- 
ákvæðin og skipun dómstólanna. Öryggi þjóðfélagsþegnanna er eigi alllitið 
undir þvi komin, hversu frá þessum málefnum er gengið.

Allar siðaðar þjóðir leggja mikla rækt við réttarfarslöggjöf sína. Þeim 
er það ljóst, að mikið er i húfi að þessum málum sé skipað á þann veg, að 
sem bezl sé borgið hagsmunum almennings, að allir eigi greiðan aðgang að 
fullkominni réttarvernd, og að úr ágreiningi manna sé skorið rösklega og með 
fullu réttlæti.

Það er vafalaust engin tilviljun, að allar Norðurlandaþjóðirnar hafa á 
siðustu árum lagt fram mikla vinnu og ærinn kostnað, til þass að koma 
nýrri og fullkomnari skipun á réttarfarsmálefni sin. Árangurinn af þessu starfi 
hefir mikill orðið. Danir og Norðmenn hafa fyrir fáum árum sett sér full- 
komið kerfi nýrra réttarfarslaga, byggðu á kenningum ágætra fræðimanna 
1 lagavisindum, reynslu, árangri og forgöngu annara menningarþjóða i álfunni 
(Þjóðverja, Englendinga, Frakka. Svisslendinga o. fl.) og þeirri lýðræðisþróun, 
er orðið hefir hin siðari ár, rneðal þessara þjóða. Að baki þessarar norsku 
og dönsku löggjafar liggur geysistarf og rannsóknir. Svíar og Finnar hafa og 
um mörg undanfarandi ár haft starfandi nefndir, til þess að rannsaka og gera



176

tillögur um nýja og bætta réttarfarslöggjöf. Þessar nefndir þar i löndum hafa 
lokið störfum, og að þeirra tilhlutan hafa verið lögð fyrir þjóðþingin frum- 
vörp að nýjum réttarfarslagakerfum, reistum á líkum grundvelli og dönsku 
og norsku réttarfarslögin. Innan skamms má þvi búazt við, að Norðurlöndin 
4, Danmörk, Noregur. Sviþjóð og Finnland hafi öll fengið nýtt og fullkomið 
kerfi réttarfarslöggjafar.

En hér, eins og á mörgum öðrum sviðum, hefir Island orðið eftir- 
bátur hinna Norðurlandarikjanna. Enn þá eigum vér við að búa úrelt, ófull- 
komin og slitrótt réttarfarsákvæði. Öll íslenzk löggjöf um þetta efni er i mol- 
um, mikið á eftir timanum og ófullkomin að flestu leyti. Þannig þurfum vér 
að leita að molum réttarfarsákvæða vorra. allt frá dögum Dönsku laga Krist- 
jáns V. (1683) til allra siðustn stjórnartiðinda.

Það virðist þvi sannarlega ekki vonum fyr, að gerð sé gangskör að 
þvi, að breyta íslenzkri réttarfarslöggjöf, kerfa hana og færa til nútima horfs. 
en slikt verk er meira 'en svo, að gert verði i skyndi, án verulegs undir- 
búnings og rannsókna. En hinsvegar er núverandi dómsmálastjórn það ljóst, 
að byrja þurfi nú þegar á þessum undirbúningi, með það fyrir augum, að 
hægt verði á næstu árum að ummynda islenzka réttarfarslöggjöf i likingu við 
það, sem gert hefir verið og gera á i nágrannalöndum vorum, þó með þeim 
hætti, að tekið sé fullt tillit til íslenzkra staðhátta og þjóðarlifs.

En þó ekki sé unnt i einu vetfangi að nýskapa alla réttarfarslöggjöt 
vora, ætti þó þegar að vera hægt að koma á nokkrum breytingum til bóta 
og betra öryggis islenzkra réttarfarsmála. En til þess að sú breyting kæmi að 
sem mestu liði, sýnist eðlilegast og sjálfsagðast að snúið sé augum að æðsta 
dómastigi landsins, og lagt állt kapp á að koma þvi i það horf, að sem bezt 
sé borgið öryggi landsmanna i réttarfarsefnum. Þó að áfátt sé óæðri dóm- 
stólum Iandsins, réttargangur þar allur þunglamalegur, stirður og ófullkom- 
inn, væri þó mikið áunnið, ef takast mætti að búa svo um æðsta dómsstigið, 
að þar fengjust öruggir, greiðir og réttlátir úrskurðir mála. Gerði þá minna 
þó enn liði stuttur timi, þar til hægt væri einnig að endurbæta lægri dóm- 
stólana og allan gang mála i héraði, og ef til vill stofna fasta, fjölskipaða 
dómstóla með leikmönnum sem meðdómendum, eða kviðdóma, og koma á 
föstum millidómsstigum í fjórðungum landsins. Með þetta fyrir augum hefir 
þvi þótt rétt að byrja nú þegar á tilraunum til endurbóta og nýskapnaðar á 
æðsta dómstiginu.

Um stórt hundrað ár, eða frá 1800 til 1920 var yfirdómurinn i Reykja- 
vik æðsti innlendi dómstóll. En æðsta dómstigið var þá samtimis i islenzkum 
málum, hæstiréttur Dana i Kaupmannahöfn, og hafði þangað verið skotið is- 
lenzkum málum til loka-úrlausnar, allt frá þvi að hæstiréttur Dana var stafn- 
aður á siðara helmingi 17. aldar, þó fyrst fram eftir þyrfti til þess konungs- 
leyfi i hvert skifti. Hæstiréttur Dana hafði þannig verið æðsti dómstóll ís- 
lenzkra mála i hálfa sjöundu öld, að frádregnum árunum 1805—15, þegar 
úrslitadómstóll i sakamálum starfaði hér á landi, sökum erfiðra samgangna 
á milli lslands og Danmerkur. En þegar sambandslögin gengu i gildi, 
1. des. 1918, neyttu Islendingar þeirrar heimildar, er þar var gefin, og ffuttu
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æðsta dómstólinn inn i landið. Var honum nafn gefið, og að hætti ýmsra ei- 
lendra þjóða, nefndur hæstiréttur. Hann var stofnaður með lögum nr. 22, frá 6. 
okt. 1919. Um leið var yfirdómurinn lagður niður, þannig ad dómstigin urðu 
aðeins tvö hér á landi, Hinn islenzki hæstiréttur kom þannig í stað yfirdóms- 
ins. En sú breyting var þó um leið gerð, að dómarar voru um skeið 5 í stað 
3. er verið höfðu i yfirdómnum, og málaflutningur gerður munnlegur fyrir 
hæstarétti, en verið hafði hann áður skriflegur við yfirdóminn. En þetta voru 
i raun og veru þær aðalbreytingar, sem urðu á islenzku réttarfari við stofnun 
hæstarétlar. Æðsta dómstigið var flutt inn i landið og málaflutningur gerður 
munnlegur.

Það var eðlilegt, að sjálfstæðismetnaður islenzku þjóðarinnar krefðist 
þess, að æðsti dómstóllinn væri i landinu sjálfu. Hitt var og án efa mikil 
framför, að tekinn var upp munnlegur málaflutningur, enda hefir sú aðferð, 
að dómi þeirra, er bezt mega til þekkja, dómara og málaflutningsmanna, yfir- 
leitt reynzt mjög vel, auk þess sem það er spor i þá réttu átt, að almenningur 
i landinu eigi frekar kost á að fylgjast með málsmeðferðinni, þó enn vanti 
mikið á, að þess sé nægur kostur.

En ekki leið langur timi frá stofnun hæstaréttar, þar til háværar raddir 
fóru að heyrast, innan Alþingis og ntan, um breytingu á þessum dómstól.

Árið 1921, eða tæpum tveim árum eftir að hæstiréttur tók til starfa, 
gaf Sigurður Þórðarson, fyrrum sýslumaður, út rit, er hann nefndi »Um 
hæstaréttff. 1 riti þessi réðist höfundurinn allrnikið á fyrirkomulag réttarins 
og lögin um hæstarétt. Komst hann meðal annars svo að orði, að eitt ákvæði 
laganna »sé aðeins óhugsað flaustursverk, eins og margt annað i lögunum«. 
Taldi hann einnig munnlegan málaflutning mjög varhugaverðan og sömuleiðis 
ákvæðin um dómaraskilyrðin og hsiti réttarins »fremur danskt en islenzkt«. 
Einnig áleit hann dóma hæstaréttar of stuttorða og varla eins fróðlega og vel 
samda sem dóma yfirréttarins, og nefnir dóma hæstaréttar »athugasemdir« 
við héraðsdóma. Þá taldi hann það og galla, að dómendur skyldu ekki sjálfir 
kjósa sér formann eða dómstjóra, í stað þess að dómstjóri var þá eftir hæsta- 
réttarlögunum skipaður af konungi. Loks áleit hann verk dómsins vera of 
hulin almenningi og vildi jafnvel »lögbjóða að atkvæði hvers einstaks dómara 
skuli birt með dómunumc. Þannig voru athugasemdir eins hins elzta og 
reyndasta sýslumanns á landinu, um hæstarétt.

Á Alþingi 1922 komu fram þær breytingar á hæstaréttarlögunum, að 
dómendur skyldu hafa á hendi kennslu við lagadeild háskólans og koma al- 
veg í stað lagakennaranna. Frumvarp þetta var þó fellt á þinginu, en sýndi 
þó hins vegar, að sumir þingmenn vildu þá þegar breyta skipulagi hæsta- 
réttar. En á sama Alþingi var samþykkt þingsályktun um að skora á stjórn- 
ina að leggja fyrir Alþingi þær breytingar á hæstaréttarlögunum, að fækka 
dómendum úr 5 niður í 3, afnema hæstaréttarritaraembættið og lögbjóða 
skriflegan málaflutning fyrir hæstarétti.

Árið 1922 birtist i tímaritinu »Andvara« erindi, flutt af Lárusi H. 
Bjarnason, hæstaréttardómara, i Lögfræðinga- og hagfræðingafélagi íslands, 
hinn 11. marz 1922, um dómaskipunina (»Andvari« XLVIL, bls. 166—183).
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í erindi þessu hallaðist hæstaréttardómarinn að þvi, að heppilegt myndi að 
fækka dómendum niður i 3, og taka upp skrifiegan málaflutning. Taldi hann 
það geta lækkað málaflutningslaunin, en »mundi gefa dómurunum kost ítar- 
legra og vel vandaðra dómsforsenda*. Einnig áleit hann »dómaskipuninni og 
réttargæelu landsmanna yfirleitt ekki komið i öruggt horf, fyr en dómstigin 
eru orðin þrjú«, en af þvi taldi hann leiða »mjög aukna von um örugga og 
i alla staði vandaða úrlausn mála á œðsta dómstiginuc.

Af þessari ræðu hæstaréttardómarans má berlega sjá það, að hann 
taldi ekki einungis nauðsynlegt að breyta dómaskipuninni, heldur og skipu- 
lagi hæstaréttar.

Á Alþingi 1923 var sfðan borið fram frumvarp til breytinga á hæsta- 
réttarlögunum, i likri mynd og gert var ráð fyrir í þingsályktuninni frá þing- 
inu næst á undan. Frumvarpi þessu var visað til stjórnarinnar. Nefndarálit 
allsherjarnefndar Efri deildar segir svo um skipun hæstaréttar: »Eru hugir 
manna býsna sundurleitir i þessu málic. Mun þessi athugasemd nefndarinnar 
hafa verið sönn og að margir munu þá hafa viljað breyta skipulagi réttarins 
og dómaskipun landsins yfirleitt.

Á Alþingi 1924 bar rikisstjórnin síðan fram frumvarp til laga um 
breytingu á hæstaréttarlögunum, um það að fækka dómendum niður i 3 og 
afnema hæstaréttarritara embættið. Frumvarp þetta var afgreitt frá þinginu 
sem lög nr. 37 frá 4. júni 1924, og var í þeim lögum um leið ákveðið, að 
dómendur kysu sér sjálfir forseta úr sinum hópi, rétturinn til að flytja mál 
skrifiega rýmkaður, breyting gerð á almennu dómaraskilyrðunum og einstök- 
um dómurum veittur réttur til þess að fá ágreiningsatriði sin birt í dómasafni 
réttarins ásamt dómunum.

Um breytingu þá, er gerð var á hæstarétti með lögum nr. 37 1924, 
ritaði dr. juris Björn Þórðarson, lögmaður i Reykjavik, grein i »Timarit lög- 
fræðinga og hagfræðingac, er hann nefndi »Dómendafækkuninc (Timarit lög- 
fræðinga og hagfjæðinga II. ár, II,—III. hefti, bls. 90—115). Taldi hann breyt- 
ingu þá, er gerð var á réttinum, sérstaklega hvað dómendafækkunina snerti, 
vera hina háskasamlegustu og miða til þess að rýra réttaröryggið i landinu. 
Taldi hann nauðsynlegt, að úrslitadómstóllinn verði að vera »fimmtardómur«. 
En um leið lagði hann til, að yngstu dómendurnir 2 hefðu á hendi kennslu 
i lagadeildinni.

Eftir 1924 hafa einnig á Alþingi verið gerðar tilraunir til þess að breyta 
hæstaréttarlögunum að nýju, og þá aðallega til að færa til fyrra horfs um 
dómendafjölda, eða fjölga þeim upp í 5 að nýju. En þessar tilraunir hafa 
strandað. 1 sambandi við það bafa allir starfandi málafiutningsmenn við 
hæstarétt sent þinginu áskorun um að ijölga dómendum.

A síðari árum hefir nokkuð borið á því, bæði i umræðum á Alþingi 
og í blöðum, að gagnrýndir hafa verið dómar hæstaréttar. Hefir stundum 
virzt ósamræmis kenna milli einstakra dóma um svipuð sakarefni, og eins að 
rétturinn hafi skyndilega skift um dómvenju, án þess nokkur sérstök grein 
væri fyrir þvi gerð. Aðrir hafa ekki virzt finna neitt athugavert við dóma 
réttarins, og jafnvel talið það goðgá að gagnrýna þá. En vitanlega er það
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fjarri öllum sanni, að óhæfilegt sé að gagnrýna dóma, hvaða réttar sem er. 
Engir eru óskeikulir og ekki heldur 3 dómarar, er sitja i hæstarétti. Og eðli- 
Iegt er, að menn láti i ljósi óánægju sina eða andúð, gegn dómum, er brjóta 
gegn réttartilfinning þeirra eða lagaskoðunum.

Það er alveg óhætt að fullyrða, að hæstiréttur hefir ekki undanfarin 
ár notið þess trausts, sem æskilegt væri. Og eins og rakið hefir verið hér að 
framan, hafa hvað eftir annað verið gerðar tilraunir til að breyta skipulagi 
réttarins, og margir óánægðir með það skipulag, sem nú gildir. Nægir þvi til 
stuðuings, að benda á öll þau frumvörp, sem borin hafa verið fram á Alþingi, 
til breytinga á hæstaréttarlögunum, gagnrýni Sigurðar sýslumanns Þórðarsonar, 
áskorun hæstaréttarmálaflutningsmanna til Alþingis, og gagnrýni þá, er ber- 
lega hefir komið fram i blöðum landsins og á Alþingi.

Af öllu þessu að dæma, sýnist það sízt að ósekju eða ástæðulausu. að 
gerð sé tilraun til þess að búa svo um æðsta dómstól landsins, að sem mesf 
og bezt öryggi náist, og reynt sé að gera úrslitadómstigið þannig úr garði, að 
það geti notið sem óskoraðs trausts allra landsmanna. Og i þeim tilgangi er 
frumvarp þetta fram flutt.

Áður en vikið er sérstaklega að einstökum köflum og greinum frum- 
varpsins, þykir réttara að ræða litið eitt um það atriði, að hér er lagt til að 
gerð sé alger nýmyndun á æðsta dómstiginu, i stað þess að velja þá leið, að 
breyta lögum þeim, er fyrir voru um hæstarétt.

Svo virðist, sem nokkuð standi hér likt á, eins og þegar hæstiréttur 
var stofnaður. Þá var fyrir i landinu yfirdómur, sem vel hefði mátt ummynda 
og breyta i æðsta dómstig, með þvi að breyta lagaákvæðum þeim, sem giltu 
um yfirdóminn. Hefði þá mátt fjölga i yfirdóminum, breyta um nafn hans, 
ákveða að hann skyldi þar á eftir verða æðsta dómstig i islenzkum málum, 
og fyrirskipa þar munnlegan málaflutning. En sú leið var ekki valin. 1 stað 
þess var ákveðið að leggja yfirdóminn niður og stofna i stað hans nýjan dóm- 
stól, er nefnist hæstiréttur.

Svipuð leið hefir hér verið valin. Gert er ráð fyrir, að hæstiréttur 
leggist niður, en i hans stað komi nýtt æðsta dómstig, er nefnist fimtardómur. 
Ýms ákvæði eru tekin upp i þessi lög, sem ólik eru núgildandi reglum um 
hæstarétt, og má með sanni segja, að ekki verði minni breyting gerð á úr- 
slitadómstólnum með þessu frumvarpi, ef að lögum verður, heldur en breyt- 
ing sú var, sem fólst i því, þegar hæstiréttur kom i stað yfirdómsins, um leið 
og dómsvald hæstaréttar Dana var úr lögum numið, hvað islenzk mál snerti. 
Hefir þvi i alla staði þótt réttara og tilblýðilegra að ákveða með frumvarpi 
þessu, að hæstarétt skuli leggja niður, er fimmtardómur tekur til starfa.

Skal þvi næst snúið að einstökum köflum og greinum frumvarps 
þessa, og þar gerð grein fyrir helztu og merkustu nýmælunum, er i frum- 
varpinu felast.
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Um I. kafla.

Heiti œðsta dómstólsins.

Hér að framan er gerð grein fyrir þvi, hversvegna horfið var að því 
ráði að stofna nýjan dómstól, i stað þess að breyta löggjöfinni um hæstarétt. 
Þarf þá næst að athuga heiti það, er dómstólnum er gefið i frumvarpi 
þessu.

Eftir því sem islenzk réttarfarslög ákveða frá þvi að æðsti dómstóllinn 
var fluttur inn i landið, eru dómstigin hér á landi aðeins tvö: undirréttur og 
heestiréttur. Með þessu frumvarpi er ekki ætlunin að íjölga dómstigunum. 
Hér er þvi, enu sem fyr, aðeins að ræða um tvö dómstig, þvi vart er hægt 
að telja sáttanefnd sérstakt dómstig, þó henni séu i lögum nr. 32 frá 11. júli 
1911, gefið mjög takmarkað dómsvald i málum, þar sem sakarefnið fer ekki 
yfir 50 krónur. Þetta dómsvald sáttanefndanna hefir og verið sáralitið notað. 
Þegar af þeirri ástæðu striðir það gegn lögmáli islenzkrar tungu, að nefna 
annan dómstólinn af tveimur hœstarétt. í riti Slgurðar sýslumanns Þórðar- 
sonar — þess sem fyr um getur — »Um hæstaréttc, er þessu rangnefni æðsta 
dómstigsins réttilega lýst þannig:

»Heitið er í sjálfu sér fremur danskt en islenzkt, en orðið þó það 
gamalt i málinu, að enginn hneykslast á því, þegar það er haft þar sem 
það á við. En menn munu seint hætta að hneykslast á þvi, ef sagt er 
hœstur um annan af tveimur, i staðinn fyrir hcerri*. (Um hæstarétt, bis. 40).

Þetta eitt út af fyrir sig réttlætir það fyllilega, að skipt sé nm nafn á æðsta 
dómstiginu, um leið og gerð er á þvi gagngerð breyting. 1 annan stað er það 
öllum vitanlegt, að á blómatímum hins islenzka lýðveldis var æðsti dómstóll- 
inn nefndur fimmtardómur. Þykir það þvi mjög vel við eiga, að á 1000 ára 
afmæli Alþingis og islenzka ríkisins, sé tekið upp hið forna nafn á lokadóm- 
stiginu, og fornum minningum með þvi sýnd full ræktarsemi, um leið og is- 
lenzkt lagamál er að þessu leyti hreinsað af hálf útlendu orði, er ekki sam- 
rýmist hinni ströngu og rökréttu hugsun islenzks málfars. Auk þess er i frnm- 
varpi þessu gert ráð fyrir, að dómendur fimmtardóms séu i raun og veru 5, 
og að þvi leyti er einnig fullnægt þeim skilningi, er sumir menn leggja i orðið 
fimmtardómur, sbr. fyrnefnda ritgerð dr. Björns Þórðarsonar, um dómenda- 
fækkunina. Að lokum má búast við því, að síðar verði sett á stofn miðdóms- 
stig i fjórðungum landsins, er þá hefðu vel valin heiti, ef nefndir væru fjórð- 
ungsdómar, og væru þá komin heiti hinna fornu dómstólakerfa frá lýðveldis- 
timunum.

Af þessu öllu athuguðu, þykir bæði rétt og sjálfsagt, að lögfesta heitið 
fimmtardómur á lokadómstigi íslands.

Um 1. gr.
Hér að framan er gerð grein fyrir heiti dómsins, og þarf þvi ekki 

frekar á það að minnast hér. En sú nýbreytni er upptekin, að lögbjóða erlent
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heiti á dómstigi þessu, sem í samræmi eru við heiti æðstu dómstóla yfírleitt 
á erlendum málum. Er það bæði gert vegna þess, að örðugt yrði að snúa 
nafninu fimmtardómur á crlend mál, þannig að skiljanlegt væri, og einnig til 
þess, að heiti dómstólsins beri það með sér erlendis, að um æðsta dómstig 
landsins sé að ræða.

Um 2. gr.
Hér er sagt, að hæstarétt skuli leggja niður um leið og fímmtardómur 

sé stofnaður. Er áður, bér i greinargerðinni, skýrt frá hversvegna sú leið var 
valin. Grein þessi er og hliðstæð 2. gr. bæstaréttarlaganna.

Um 3. gr.
Greinin er að mestu leyti samhljóða 3. gr. hæstaréttarlaganna, og þarf 

ekki irekari skýringa við.

Um II. kafla.

1 kafla þessum eru fyrirmæli úm skipun fímmtardóms. Er þar um 
nokkur nýmæli að ræða og verður gerð grein fyrir þeim, um leið og drepið 
er á einstakar greinir kaflans.

Um 4. gr.
Um skipun fimmtardóms.

Hér er það lagt til, að fimmtardóm skipi 3 aðaldómendur og 2 auka- 
dómendur. Er þar með ætlast til, að dómstóllinn sé misjafnlega fjölskipaður, 
og starfí með tvennum hætti. Er það áþekkt þeirri skipan, er viða gildir er- 
lendis um æðstu dómstigin, þar sem þau starfa í deildum, eins og t. d. á 
öllum Norðurlöndum. Þá er og einnig svipuð fyrirmæli að finna i réttarfars- 
lðggjöf Norðmanna (lov om domstolene, frá 13. ágúst 1915, 5. gr.), þar sem 
gert er ráð fyrir, að vanalega dæmi 7 dómendur i æðsta dómstólnum, einstök 
mál, en að forseti réttarins geti ákveðið, að einum dómara sé bætt við máls- 
meðferðina í margbreyttum málum.

Hér er gert ráð fyrir, að fímmtardómur sé skipaður 5 mönnum. Er 
þar að mestu leyti fullnægt kröfum margra íslenzkra fræðimanna, um fjölgun 
i æðsta dómstólnum. Hafa að þeim kröfum staðið bæði dómendur og mála- 
flutningsmenn, og er i almennu greinargerðinni hér að framan nokkuð drepið 
á þær kröfur. Er og auðsætt, að réttaröryggi landsmanna er betur borgið 
með þeim hætti, og þykir þvi ekki mega horfa i þann aukakostnað, er af 
því leiðir.

Aukadómendurnir eiga að vera 2 at kennurum lagadeildar. Er með 
þvi móti nokkuð dregið úr kostnaðinum við dómendafjölgunina. Auk þess er 
á það að lita, að í litlu þjóðfélagi, eins og voru, gæti orðið örðugt að fá 5 
úrvals lagamenn til þess að skipa dómstólinn, ef ekki væri unnt að njóta 
kennara lagadeildar til þeirra starfa, að nokkru leyti samtimis, en hinsvegar
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má gera ráð fyrir, að i þær kennarastöður veljist aðeins góðir og lærðir lög- 
fræðingar, með fullkominni þekkingu á íslenzkum lögum. Það hefir og áður 
verið bent á svipaða leið, bæði með frumvarpi, sem flutt var á Alþingi 1922 
og einnig i áðurnefndri grein dr. Björns Þórðarsonar, um dómendafækkunina.

Þó að aukadómurunum sé ætlað að hafa umboðsstörf með höndum, 
með dómarastarfinu, er það litill munur frá því sem nú er, þar sem vara- 
dómararnir (lagakennararnir) gegna uraboðsstörfum sem aðalstarfi. Það befir 
og orðið þannig i reyndinni, að einn af kennurum lagadeildar átti sæti um 
langt skeið samfelt sem dómari i bæstarétti.

Rétt befir þótt að æðsta framkvæmdavaldið skipi aðaldómendur réttarins. 
Þessari reglu um skipun dómenda, er yfirleitt fylgt i flestum Iöndum Evrópu. 
Þó eru þar nokkrar undantekningar. í Eistlandi eru dómendur i æðsta dóms- 
tólinn kosnir af þjóðþinginu. 1 sumum kantónunum i Sviss eru dómarar einn- 
ig kosnir, og sumstaðar þar að eins til 8 ára í senn. Mjög lik ákvæði gilda 
i Bandarikjunum. Undirdómarar i Sviþjóð eru einnig kosnir af öllum at- 
kvæðisbærum mönnum. 1 Þýzkalandi komu og mjög til'umræðu, árið 1919, 
að lögleiða kosningu dómara. En hotfið var frá þvi ráði. Dómar manna hafa 
verið talsvert skiftir um ágæti þess skipulags, að kjósa dómara, annaðhvort 
af þingum eða kjósendum. Og ekki þykir ástæða til að bverfa að þvi skipu- 
lagi, að minnsta kosti hvað dómendur i fimmtardóm snertir. Sjálfstæði dóms- 
ins ætti að vera vel borgið með þvi, að dómendur eru valdir af æðsta um- 
boðsvaldiuu, þegar þess er gætt, að eigi er unnt að vikja dómendum frá 
embætti, nema að undangengnum dómsúrskurði, og að dómaraembættin eru 
veitt til ákveðins hámarksaldurs.

Um 5. gr.
I framhaldi af næstu grein á undan, og samkvæmt þessari grein, er 

gert ráð fyrir, að þegar að fimmtardómur dæmi mál, sé bann ýmist skipaður 
3 eða 5 dómendum, þó aldrei færri en 3.

Eftir reynslu undanfarinna ára, er mörgum smámálum áfrýjað til 
hæstaréttar. Kemur það vafalaust að nokkru leyti af þvi, að bér á landi er 
ekki um neitt miðstig að ræða. Sum þessara mála, bæði opinber mál og 
einkamál, eru oft næsta óbrotin og bvorki margbreytt né flókin. Má þar af 
opinberum málum einkum nefna ýms mál út af brotum á áfengislöggjöfinni, 
bifreiðalögunum o. fl. Sökunautur, sem er óánægður með dómsniðurstöðu 
undirréttar, getur ailtaf krafizt áfrýjunar. Af þessu ieiðir, að rnörg óbrotin mál 
og fiemur vandalaus til úrlausnar, koma nú til hæstaréttar, og hið sama 
myndi gilda um fimmtardóm. Sýnist ekki vera nein sérstök ástæða til þess, 
að 5 menn þurfi að dæma í slikum málum, en að búast megi við viðunan- 
legri, réttlátri og öruggri niðurstöðu, þó að ekki sitji æðsta dómstigið nema 3 
menn, þegar svo er háttað sakarefninu. Og það virðist ekki fjarri lagi, eftir 
reynslu undanfarinna ára, að um helmingur allra þeirra mála, sem áfrýjað 
er, þar með talin bæði opinber- og einkamál. séu svo einföld og óbrotin, að 
nægileg trygging fyrir réttlátum dómi fáist með þvi, að 3 menn dæmi i þessum 
málum i lokadómstiginu.
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Með þvi skipulagi, sem bér er lagt til, ávinnst það, að 5 dómendur 
dæma i öllum umfangsmiklum og margbrotnum málum, en bins vegar ætti 
að vera auðið fyrir kennara lagadeiidar, að taka þátt i meðferð þeirra mála, 
þar sem gera má ráð fyrir, að þau yrðu ekki svo ýkjamörg. Aftur á móti 
verður með þessum hætti komizt bjá þvi, að bafa 5 fasta dómara (aðal- 
dómara) og þannig bægt að spara nokkuð fé, þó að fullnægt sé kröfum þeirra 
manna, er telja nauðsynlegt að 5 menn dæmi um öll vandasöm og umfangs- 
mikil mál i lokadómstiginu. Er með þessu gerð tilraun til að bæta og öryggja 
æðsta dómstigið, þó án þess að lagt sé i nýjan geysikostnað.

Matið á þvi, hvort um óbrotin eða umfangsmikil mál sé að ræða, er 
i grein þessari lagt i hendur aðaldómenda. Sýnist það mat hvergi vera betur 
komið, og mætti ætla, að aðaldómararnir gættu þess vel, að ætið sætu 5 menn 
i fimmtardómi, þegar um vandasöm mál væri að ræða.

Að öðru leyti sýnist ekki ástæða til að skýra grein þessa meira né 
efni bennar.

Um 6. gr.
Hér eru fyrirmæli um það, hvernig velja skuli aukadómara úr bópi 

lagakennara. Er þar fylgt svipuðum reglum og þeim, sem gilt bafa um kvaðn- 
ingu varadómara til hæstaréttar. Það er lagt á vald kennara lagadeildarinnar, 
bvort þeir velji aukadómara til eins ákveðins máls i senn, eða um tiltekið 
timabil.

Um 7. gr.
Gert er ráð fyrir, að varadómarar verði valdir úr hópi lagakennara, 

þegar það er hægt vegna aukadómarastarfs þeirra. Er það i samræmi við 
núgildandi ákvæði hæstaréttarlaganna. En séu lagakennarar ekki til taks sem 
varadómarar, annaðhvort vegna þess, að þeir sitji i réltinum sem aukadóm- 
arar, eða geti ekki tekið þátt í meðferð máls sem varadómarar, af öðrum 
ástæðum, t. d. vegna veikinda, eða afstöðu sinnsr til sakarefnis eða aðilja, þá 
á dómsmálaráðberra að skipa varadómara til bráðabirgða, og er ætlast til 
þess, að það sé aðeins til eins tiltekins máls i senn. Virðist ekki önnur leið 
betur fallin til útnefningu varadómara, en tæplega bægt að binda varadómara- 
starfið við önnur ákveðin lagaembætti, fram yfir það, sem gert er með laga- 
kennarana.

Um 8. gr.
Hér eru ákvæði sett um það, hvaða skilyrðum aðaldómarar i fimmtar- 

dórai skuli fullnægja, auk almennra dómaraskilyrða. Eru þessi fyrirmæli sam- 
bljóða ákvæðum 6. gr. bæstaréttarlaganna, að öðru leyti en þvi, er nú skal greina:
a. Hámark aldurs er sett 60 ár:

Er það sett sökum þess, að enn þá vantar heildarákvæði um aldurs- 
hámark embættismanna bér á landi, en slik ákvæði er að finna i lögum 
margra nágrannarikjanna. En hinsvegar þykir nauðsyn bera til þess að 
fyrirbyggja, að ekki geti menn setið i réttinum, sem komnir eru að fót- 
um fram vegna aldurs, og þess vegna óhæfir til dómarastarfa. Að vísu 
gæti leikið vafi á þvi, hvort setja ætti bámarkið 60 eða 65 ár, en að at- 
huguðum öllum aðstæðum, þótti réttara að velja lægri aldurinn. Er það
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einkum gert vegna þess, að i islenzku þjóðlifí og atvinnubáttum eiga sér 
stað geysimiklar breytingar, er gera það að verkum, að aldurhnignir 
menn eiga örðugt að fylgjast með, þar sem þeir í dómarasætum sínum 
eru tiltölulega fjarri öllu verzlunar- og viðskiftalifí. Einnig ætti með þessu 
aldursbámarki að fást trygging fyrir þvi, að enginn dómaranna sé vegna 
of bás aldurs, litt hæfur til dómsstarfa. Eins og það er nauðsynlegt, að 
dómarar i æðsta dómstiginu séu þroskaðir og reyndir menn, eins er það 
eigi siður nauðsynlegt, að gáfur þeirra og minni sé eigi farið að bila eða 
bresta, fyrir aldurs sakir. Þeir menn einir eiga, að réttu lagi, að sitja í 
æðsta dómstólnum, sem eru á bezta aldri, hvorki of ungir né of gamlir. 
Að visu er örðugt að setja um þetta algilda reglu, vegna þess, hvað menn 
eldast misjafnlega, en þó þykir réttara að hafa fyrirmælin á þá lund, að 
öruggt sé að hvorki of ungir né gamlir menn sitji i réttinum.

Sú undantekning er þó gerð i grein þessari, aö þeir dómarar, er 
nú sitja hæstarétt, séu undanþegnir þessu ákvæði. En þá undantekningu 
þykir þó ekki fært að láta ná nema til 65 ára aldurs.

b. Fellt er niður ákvæði 4. töluliðs 6. gr. hæstaréttarlaganna, sem fyrirskipar 
einskonar próf nýrra dómara. Þykir engin ástæða til þess, að halda þessu 
ákvæði, heldur láta veitingavaldið skilyrðislaust vera i höndum æðsta 
framkvæmdavaldsins (konungs). Er það einnig i samræmi við skipulag 
flestra æðstu dómsstiganna i nágrannalöndunum.

c. Heimild er gefin til þess, að vikja frá þvi skilyrði, að dómarar skuli 
hafa I. einkunn, ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi. Er ætlast til þess, 
að það verði yfirleitt aðalreglan, að þeir einir geti orðið aðaldómarar i 
fimmtardómi, sem fengið hafa I. einkunn við lögfræðispróf. En reynslan 
sýnir það, að prófið er ekki algildur mælikvarði á þekkingu manna négáfur. 
Og til eru þeir lögfræðingar hér á landi, er með miklum sóma hafa setið 
i virðingar- og trúnaðarstöðum, er lögfræðispróf þarf til, án þess að hafa 
haft I. einkunn. En gera má ráð fyrir, að ekki þurfi mikið að nota 
þessa undantekningu, þó réttara þyki að lögleyfa hana.

d. Nokkur breyting er gerð frá hæstaréttarlögunum, á röð þeirra starfa, sem 
talin eru að undirbúa eigi dómendur til dómstarfanna. Málflutningsstarf- 
inn er settur framar i röðinni en áður var, með það fyrir augum, að 
það sé einna beztur undirbúningur undir dómarastörf. Er þar farið eftir 
reynslu Breta, er hiklaust telja málaflutningsstörf einna bezt til þess fallin 
að ala upp góða og gegna dómara. Er hér hallast að reynslu þessarar 
öndvegisþjóðar i réttarfarsmálunum, en hinsvegar gert ráð fyrir, að siður 
verði fylgt fordæmi Þjóðverja, Dana, Svía o. fl., sem telja hyggilegast að 
velja þá menn i æðstu dómstigin, sem fengist hafa áður við dómarastörf 
i óæðri réttum, Það má hiklaust ganga út frá þvi, að þeir menn, sem 
lengi og vel hafa gegnt málaflutningsstörfum við hæstarétt eða fimmtardóm, 
séu yfirleitt betur undir það búnir að vera dómarar i æðsta dómstólnum, 
heldur en þeir menn, sem verið hafa undirdómarar i umdæmum landsins, 
að Reykjavik undantekinni, eða skrifstofustjórar i stjórnarráðinu. En vit-
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anlega hefir veitingavaldið óbundnar hendur með þetta, þó réttara hafí 
þótt að benda á þetta atriði hér.

Um 9. og 10. gr.
Greinar þessar eru samhljóða 7. og 8. gr. hæstaréttarlaganna, og þarfn- 

ast ekki skýringa.

Um III. kafla.

1 kafla þessum er svo ákveðið, að fímmtardómsritarastarfíð skuli vera 
sérstakt embætti. Þykir rétt að færa það atriði til þess horfs, er var i lögum 
22/1919, áður en þeim var breytt með lögum 37/1924, og hafa um starf þetta 
sérstakan kafla i lögunum.

Um 11. gr.
Sjálfsagt þykir að fimmtardómsritari sé skipaður af konungi, og full- 

nægi almennum skilyrðum ti! þess að vera dómari á Islandi.

Um 12. og 13. gr.
Greinar þessar eru að mestu leyti samhljóðá 10. og. 11. gr. hæsta- 

réttarlaganna 22/1919, að öðru leyti en þvi, sem leiðir af siðari ákvæðnm 
frumvarps þessa um bókun ágreiningsatkvæða. Rétt þótti að setja það ákvæði 
i niðurlag 13. gr.. að dómsmálaráðherra væri heimilt að setja nánari reglur 
um bókhald fímmtardóms, og fyrirskipa að bætt væri við nýjum bókum, ef 
þurfa þætti, eftir tillögum fímmtardóms.

Um IV. kafla.

Þessi kafli hefir að geyma ákvæði um launakjör starfsmanna við 
flmmtardóm, og er hér um nýmæli að ræða.

Um 14. gr.
Sjálfsagt þykir, að launa aðaldómara fímmtardóms þannig, að bæði 

sé unnt að fá til embættanna hina hæfustu starfskrafta og auk þess séð fyrir 
þvi, að dómendurnir geti orðið efnalega sjálfstæðir, enda er þeim ekki ætlað 
að hafa önnur launuð störf með höndum. Auk þess má gera ráð fyrir, að 
dómendur fari utan, helzt ekki sjaldnar en þriðja hvert ár, til þess að kynna 
sér nýjungar i lagavisindum, dómaskipun og málameðferð bjá nágrannarikj- 
unum, og ætti sumarleyfíð að nægja til þess. Rétt þykir að forseti réttarins 
hafi, auk föstu launanna, sérstaka þóknun.

Með þvi að ekki verður sagt með vissu um störf aukadómaranna, þykir 
ekki fært að ákveða þeim föst laun í lögunum, en að aðaldómendur hafi bezt 
skilyrði til þess að ákveða þóknun Þe*rra hæfilega.

Þar sem fimmtardómsritarastarfið er gert að sérstöku embætti, virðist
Alþt. 1930. A. (42. löggjafarþing). 24
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Um V. kafla.

Réttara þótti að setja sérstakan kafla um það, i frumvarp þetta, bvar 
fimmtardóm skuli halda og um þingleyfi. Áður bafa verið sérstök ákvæði um 
þingleyfi hæstaréttar í augiýsing nr. 4 frá 5. jan. 1920, sem þá verður numin 
úr gildi.

Um 15. gr.
Hér er gert ráð fyrir, að fimmtardóm skuli að jafnaði halda í Reykja- 

vik, en þó megi vikja frá því, ef dómendur ákveða svo og dómsmálaráð- 
herra samþykkir.

Þó að gera megi ráð fyrir, að sjaldan verði dómþing haldið utan 
Reykjavikur, þótti þó réttara að veita svigrúm til þessarar undanþágu, ef sér- 
stakar ástæður væru fyrir hendi. Svipuð ákvæði er að finna i réttarfarslög- 
gjöf Norðmanna og viðar.

Um 16. gr.
Aðalþingleyfi fimmtardóms er nokkuð stytt frá þvi sem áður gilti um 

hæstarélt. Sýnist nægilegt, að leyfið sé að minnsta kosti 7 vikur, i stað þess 
að áður hefir það verið 11 vikur eða jafnvel lengra. Eftir réttarfarslöggjöf 
Norðmanna er aðalþingleyfi æðsta dómstólsins aðeins 6 vikur.

Þó að réttarleyfi séu þannig lögbundin, er þó i grein þessari gefið svig- 
rúm til þess að lengja leyfi, þó sérstaklega með það fyrir augum, ef um utan- 
farir dómara væri að ræða, og þá þvi aðeins að eigi biðu mál, er þyrftu 
skjótrar úrlausnar.

Að öðru leyti þarf grein þe3si ekki nánari skýringar.

Um VI. kafla.

Fyrri hluti kafla þessa er að mestu leyti samhljóða samnefndum kafla 
hæstaráttarlaganna en síðari hluti hans hefir að geyma nýmæli um lögbund- 
in félagsskap málaflutningsmanna við fimmtardóm. Verður nýmæla þessara 
nánar getið i skýringunum hér á eftir við sérstakar greinar.

Um 17. gr.
Grein þessi er að flestu leyti samhljóða 13. gr. hæstaréttarlaganna. Þó 

er það ekki sett sem skilyrði fyrir rétti til að flytja mál fyrir fimmtardómi, 
að málaflutningsmaður hafi lokið lagaprófi með I. einkunn. Vegna þess að hver 
málaflutningsmaður á að þieyta raun fyrir réttinum, með flutningi 4 mála, 
áður en hann fái réttindin, þá þykir engin ástæða til að setja þannig skilyrði 
um ákveðna embættisprófseinkunn. Má óhætt gera ráð fyrir, að þeir einir
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standist þessa raun, sem færir séu um að annast málaflutning fyrir fimmtar- 
dómi. Auk þess má benda á, að nokkrir þeirra manna, sem nú hafa rétt til 
málaflutnings fyrir hæstarétti, bafa eigi lokið lögfræðisprófi með I. 
einkunn.

Aðrar skýringar þykir eigi þurfa að gefa á grein þessari.

Um 18., 19., 20., 21., 22.. 23. og 24. gr.
Greinar þessar eru samhljóða 14., 15., 16., 17., 18., 19. og 20. gr.

bæstaréttarlaganna. Þó er þar nýmæli i 24. gr., að láti málaflutningsmaður 
við fimmtardóm af starfi sinu við réttinn, þá skuli bann afbenda leyfi sitt til 
málaflutnings, til dómsinálaráðuneytisins, og að leyfið skuli þar geymt, þar 
til málaflutningsmaðurinn tekur að nýju upp starfa sinn við réttinn. Einnig 
er það nýmæii í 21. gr., að fimmtardómur skuli taka tillit til óska dómsmala- 
ráðberra um skipun sækjanda i opinberum málum, ef ekkert sérstakt mælir 
þvi gegn. Þykir eðlilegt, að æðsta umboðsvaldinu, á sviði dómsmála, sé veitt- 
ur þessi réttur til ihlutunar um sækjanda i opinberum málum.

Um' aðrar verulegar breýtingar og nýmæli er ekki að ræða i greinum 
þessum, og þvi ekki ástæða til nánari skýringa.

Um 25. gr.
Lögbundin félagssamtök málaflutningsmanna.

Hér er lagt til, að það nýmæli verði lögfest, að málaflutningsmenn við 
fimmtardóm skulu skyldir til þess að bindast félagssamtökum, er hafi með 
höndum eftirlit á framferði og störfum málaflutningsmannanna. En þó bér sé 
um nýjung að ræða i islenzkri réttarfarslöggjöf, þá eru samsvarandi eða svip- 
uð ákvæði að finna i löggjöf margra Evrópurikja. Enskir málaflutningsmenn 
(barriisters) eru i 4 aðalfélöguni, og er skylda hvers málaflutningsmanns að 
vera i einhverju þessara félaga. Hvert félag hefir stjórn, sem nefnd er benchers. 
Þessi stjórn hefir eftirlit með framferði málaflutningsmanna og ákveður refs- 
ingar fyrir afglöp og skyldubrot. Úrskurði félagsstjórnar má skjóta til dóms- 
málaráðherra eða yfirdóms (High Court).

Málaflutningsmenn (avocats) á Frakklandi eru skyldir að bindast 
félagssamtökum (barreaux). Stjórn þessa félags (consail de discipline) litur 
eftir félagsmönnum og hefir vald til refsinga, aðvörunar, starfssviftingar um 
stundarsakir eða fyrir fullt og allt. Urskurði stjórnanna má skjóta til yfirdóms 
(court de appel). Enginn maður í Frakkland má fást við málaflutningsatvinnu 
án þess að taka þátt i þessum félagsskap.

Svipuð ákvæði gilda i Þýzkalandi. Allír málaflutningsmenn eru i fé- 
lagsskap. Stjórn (Vorstand) félaganna hefir með höndum eftirlit á starfsemi 
félagsmanna og ákveður viðurlög.

1 réttarfarslöggjöf Dana (Retsplejeloven frá 11. apríl 1916), er sérstak- 
ur kafli um félag málafiutningsmauna og stjórn þeirra. AHir málaflutnings- 
menn verða að vera 4 félagi (Sagförersamfund). Stjórn þess félags (Sagförer- 
raad) hefir eftirlit og vald til refsinga.
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Norðnienn bafa aftur á móti ekki tekið upp þetta skipulag á réttar- 
farslöggjöf sinni. í refsilögum Norðmanna eru ákvæði um refsingar fyrir 
skyldubrot sýslumanna, og falla málaflutningsmenn þar nndir, ef þeir gera 
sig seka um refsiverða verknaði í starfsemi sinni.

1 Sviþjóð og Finnlandi eru télagssamtök málaflutningsmanna i eftirlits- 
augnamiði ekki lögboðin. En í frumvörpum þeim til nýrra réttarfarsiaga, er 
nefndir i báðum þessum rikjum hafa nú skilað, er ráð fyrir gert, að lögbjóða 
öllum málaflutningsmönnum þar i löndum, að mynda félagsskap sin á meðal, 
með það fyrir augum, að stjórnir þessara félaga hafi með höndum eftirlit 
og refsivald.

Af reynslu þeirri, er fengist befir i þeim rikjum, sem lögboðið hafa 
télagssamtök málaflutningsmanna i þessu skyni, má óhætt ráða það, að þetta 
skipulag hafi leitt af sér mikið gagn fyrir aila startsemi málaflutningsmanna. 
Þykir þvi rétt að hverfa að þessu ráði bér á landi, hvað snertir málaflutnings- 
menn við fimmtardóm, um leið og sett eru ný ákvæði um æðsta dómstigið. Ef 
að fljótlega koma beildarlög um islenzk réttarfarsmálefni, má gera ráð fyrir 
að félag (eða félög) þetta nái þá einnig til málaflutningsmanna við undirrétti 
og miðdómstig, ef það verður upptekið. Hinsvegar þykir ekki verða bjá þvi 
komist, að setja hér einhver ákvæði um eftirlit með starfsemi málaflutnings- 
manna, en hingað til hefir það verið litið eða ekkert hér á landi. Og þótti þá 
réttast að velja það skipulag, sem góð reynsla er fengin fyrir viða erlendis, 
þvi vart er ráð fyrir þvi gerandi, að aðstaða sé hér svo ólik, að það megi 
ekki að góðum notum koma. .

Gert er ráð fyrir, að stjórn félags málaflutningsmanna við fimmtardóm, 
sé skipuð 3 mönnum, og að allir málaflutningsmenn við fimmtardóm séu skyldir 
ad vera í félagi þessu. Félagið setur sér sjálft reglur, í samræmi við fyrirmæli 
laganna, en reglurnar eru staðfestar af dómsmálaráðberra.

Um 26. gr.
Hér er svo fyrir mælt, að stjórn félagsins skuli hafa eftirlit með starf- 

semi málaflutningsmanna, og rétt til að ákveða þóknun þeirra, ef það er 
undir bana borið.

Um 27. gr.
í grein þessari eru ákvæði um vald félagsstjórnar til að ákveða refs- 

ingar. Er gert ráð fyrir að refsingar geti verið, auk áminninga, sektir alt að 
300 kr., bann gegn þvi að flytja tiltekin mál, brottrekstur úr félaginu (og 
þar með leyfissvifting til málaflutnings), annaðhvort um stundarsakir eða 
fyrir fullt og allt. Að sjálfsögðu er þeim málaflutningsmanni, sem fyrir sök 
er hafður, gefið færi á að verja sig, og einnig veittur réttur til þess að áfrýja 
refsiúrskurði félagsstjórnar til dómsmálaráðherra. Er áfrýjun þessi með svip- 
uðnm bætti og tiðkast i Bretlandi. Ætti það að veita næga tryggingu fyrir 
þvi, að einstakir málaflutningsmenn væru ekki órétti beittir.

Loks er gert ráð fyrir þvi i grein þessari, að félagið sé báð eftirliti 
dómsmálsráðherra, enda fái bann árlega skýrslu um starfsemi þess. Á einnig
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að felast i þessu ákvæði trygging um það, að einstakir meðlimir verði ekki 
misrétti beittir ué að hylmað sé yfii aíbrotin i skyldustörfum.

Um VII. kafla, 28. og 29. gr.

Þessi kafli og greinar eru samhljóða 21. og 22. gr. hæstaréttarlaganna 
og þurfa þvi eigi skýringar við.

Um VI I. kafla.

Þessi kafli segir til um það, hvaða mál megi bera undir fimmtardóm, 
og er að efni til næstum eins og V. kafli bæstaréttarlaganna.

Um 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39. og 40. gr.
Allar þessar greinar eru sambljóða, eftir þvi sem við á, 23., 24., 26.,

27., 28., 29.', 30., 31., 32. og 33. gr. hæstaréttarlaganna. Þótti engin ástæða til, 
að breyta V. kafla hæstaréttarlaganna, né setja nýjar reglur, þar sem ákvæði 
þau, er gilt hafa, virðast að flestu leyti heppiteg, á meðan að ekki er nema 
um tvö dómstig að ræða hér á landi. Sérstaklega skal það fram tekið, að ekki 
kýnast gild rök mæla með því, að breyta áfrýjunarupphæðinni fyrst um sinn. 
Það myndi vafalaust koma til athugunar, ef sett væri á stofn miðdómsstig, 
þvi þá mætti sennilega hækka áfrýjunarupphæðina. Af tilefni 53. gr. skal þess 
getið, að ætlast er til, að framkvæmdavaldið (dómsmálaráðherra) meti það 
hverju sinni, hvort ástæða sé til að veita leyfl til áfrýjunar, eftir að eitt ár er 
liðið frá dómsuppsögu, og að varlega beri að nota þá heimild.

Um IX. kafla.

Kafli þessi er að mestu leyti óbreyttur frá fyrri hluta VI. kafla hæsta- 
réttarlaganna. Pótti þar ekki ástæða til sérstakra nýmæla.

Um 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49. og 50. gr.
Þessar greinar eru að efni til samhljóða 34 , 35., 36., 38., 39., 40., 41.,

42. og 43. gr. hæstaréttarlaganna. Þó er það tekið fram i siðustu málsgrein 
31. gr., sem eigi var áður í hæstaréttarlögunum, að fresti þá, sem ræðir um 
í greininni, megi stytta með samkomulagi dómara og málflytjanda. Þótti rétt- 
ara að veita þetta svigrúm. Einnig er i 2. lið 32. gr. fyrirmæli, er nokkuð 
þrengja undanþágurnar um skriflegan málaflutning, frá því sem var i lögum 
37/1924, og fært i svipað form eins og það, er gilti að óbreyttum lögum 
22/1919.

Að öðru leyti virðast greinar þessar ekki þurfa skýringar við, þar eð 
hér er um sömu ákvæði að ræða, eða svipuð þvi, er áður giltu um hæstarétt.
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Um X. kafla.

Opinber atkvœðagreiðsla.

f þessum kafla er að ræða um merkasta nýmæli frumvarps þessa, 
sem er hin svonefnda opinbera atkvasðagreiðsla um dóma og úrskurði.

Eins og kunnugt er, fer ráðagerð og atkvæðagreiðsla um niðurstöðu 
mála i hæstarétti ekki opinberlega fram. Dómarar gera út um þetta sin á 
milli, án þess að nokkrir aðrir en dómendur séu viðstaddir. Hvorki mál- 
flytjendur, né aðrir utan dómsins, vita annað en það, sem siðar kemur fram 
i hinum skrifaða dómi i dómabókinni. Að visu heimiluðu lög 47/1924 hverj- 
um dómara að fá ágreiningsatkv^ði sitt birt i dómasafninu ásamt dóminum. 
En hingað til hefir þessi heimild aðeins verið notuð einu sinni. Það má þvi 
svo að orði komast, að allir aðrir en dómarar hæstaréttar séu alls ófróðir 
um það, hvernig niðurstaða dóms verður i hæstarétti, hvort þar hafi verið 
um ágreining að ræða, og þá, i hverju hann hafi verið fólginn og með 
hverju rökstuddur.

En hér er lagt til, að gjörbreyta þessu skipulagi, og ákveða, að ráða- 
gerðir og atkvæðagreiðsla fimmtardóms, um dóma eða úrskurði, skuli munn- 
legar vera og i heyranda hljóði. Hver dómari á þá með nokkrum orðum að 
gera grein fyrir niðurstöðu sinni og ástæðum fyrir henni. Ollum á að vera 
heimilt að hlusta á ráðagerðirnar og atkvæðagreiðslurnar, á sama hátt og 
munnlegan málaflutning.

Fyr á timum hvildi algerð leynd yfir allri meðferð mála fyrir dóm- 
stólunum. Af þvi spratt hin mesta tortryggni, og rýrði álit dómstólanna. Með 
skriflegum málaflutningi er og öllum almenningi dulin meðferð mála. Menn 
eiga þá almennt ekki kost á að fylgjast með rökum þeim, sem færð eru með 
og móti i flutningi málanna. Úr þessu var bætt, hvað lokadómstigið íslenzka 
snerti, þegar tekinn var munnlegur málaflutningur með stofnun hæstaréttar. 
Þessi opinberi, munnlegi málaflutningur hefir gefizt vel. En það hefir á vantað, 
að úrslit málanna væru rædd opinberlega og i heyranda hljóði af dómurun- 
um. En nú er lagt til, að horfið verði að því ráði.

Fyrst og fremst hefir hin opinbera atkvæðagreiðsla það í för með sér, 
að allur almenningur á kost á þvi, að vita um rök hvers einstaks dómara og 
álit hans. 1 öðru lagi gefst mönnum tækifæri til þess, að meta þessi rök og 
gera upp á milli þeirra. Þetta er og aðhald fyrir dómarana, er þeir vita, að 
rök og atkvæði hvers um sig eru vegin og metin opinberlega. Þetta skipulag 
ætti þvi að auka áhuga almennings á dómstörfum, um leið og það væri að- 
hald fyrir dómarana og yki þannig á réttaráhuga og réttaröryggi. Eru hvoru- 
tveggja mikill kostur.

Opinber atkvæðagreiðsla, i æðstu dómstigum rikjanna, er hvergi nærri 
almenn. Þó^bendir margt til þess, að í þá átt stefni. 1 Danmörku hefir því 
verið hreyft mjög ákveðið, að taka upp opinbera atkvæðagreiðslu i hæsta- 
rétti. En af þvi hefir þó ekki orðið til þessa. Aftur á móti bafa Norðmenn
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lögfest þetta skipulag i réttarfarslöggjöf sinni (Lov om rettergangsmaaten for 
tvistemaal). Þegar tillögur um þetta voru á döfinni í Noregi, voru þær lagðar 
fyrir dómarafélagið i Oslo, en allir félagsmenn, að einum undanteknum (nú- 
verandi hæstaréttardómara K. F. Dahl), lögðu á móti því, að opinber at- 
kvæðagreiðsla væri lögfest. En samt sem áður samþykkti norska Þjóðþingið 
þetta og lögfesti opinbera atkvæðagreiðslu. En nú er svo komið, eftir að 
opinber atkvæðagreiðsla hefir verið reynd um skeið í Noregi, að allflestir þar 
i landi, þar á meðal dómarar og málaflutningsmenn, telja opinberu atkvæða- 
greiðsluna eitthvert heillavænlegasta sporið, sem stigið hafl verið i norskum 
réttartarsmálum. Og um þetta efni hefir ritað einn af merkustu málaflutnings- 
mönnum Norðmanna, Ferdinant Schelderup, i nTidskrift for Retsvidenskap«, 
og endar hann ritgerð sina með þessum orðum:

•Hæstiréttur Noregs er ekki frekar óskeikull en aðrar mannlegar 
stofnanir, en vegna frjálslyndis sins, sjálfstæðis og alhliða reynslu, veit 
hann, af því að hann þekkir hvert mál til hlltar, hvar sanngirni á að 
sitja i fyrirrúmi fyrir strangleika laganna, og getur með þvi móti aukið 
og eflt réttarmeðvitundina. Það er einmitt þetta, sem með hinni opin- 
beru atkvæðagreiðslu hefir skapað álit og áhrif hæstaréttar á landi voru, 
og með þessu gert æðsta dómstól vorn að öruggri vörn hvers norsks 
borgara, gegn órétti, og er trygging fyrir þvi, að land vort skuli ætið 
með lögum byggjast, hvort heldur það verður með núverandi þjóðskipu- 
lagi, eða skipulagi jafnaðarstefnunnar*.

(Norges höjestret er likessaalitt ufeilbar som nogen anden menneske- 
lig institution, men i kraft av sin fordomsfrihet, uavhængighet og alsidige 
erfaring vet den, fordi den kjender hver sak tilbunds, hvor billighet bör 
gaa foran den strenge jus og kan dermed sikre freiriskridtet i retslivet. 
Det er altsaa dette som — gjennem den offentlige votering — har skapt 
Höjesterets anseelse og indflydelse i vor land og dermed gjort denne vor 
förste domstol til hver norsk borgers sikre vern mot uret og en garanti 
for at vort land altid skal med lov bygges, hvadenten det biir paa det 
bestaaende eller paa et socialistisk grund«. — Tidskrift for Retsvidenskap, 
Ny række V 1926, bls. 338).

Hér er þvi lagt til, að lögfesta bið merkasta nýmæli, sem auka ætti 
áUt og þroska æðsta dómstigsins, og þar með efla réttaröryggið i landinu.

Skal nú vikið að einstökum greinum þessa kafla.

Um 51. gr.
Grein þessi er að mestu leyti samhljóða 44. gr. bæstaréttarlaganna, og 

þarfnast ekki útskýringa.

Um 52. gr.
Hér eru aðalákvæðin um opinbera ráðagerð og atkvæðagreiðslu í 

fimmtardómi. Það leiðir af sjálfu sér, að opinber atkvæðagreiðsla er aðeins í 
þeim máíum, sem munnlega eru flutt, og þeir einir dómarar, hvort heldur 
eru 3 eða 5, er taka þátt i atkvæðagreiðslu, sem setið hafa réttinn við flutn-
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ing málsins. Gert er ráð fyrir, að sá dómari greiði fyrst atkvæði, sem til þess 
hefir verið valinn með hlutkesti og svo hver af öðrum, með sama hætti, þó 
forseti alltaf siðast. Eitthvert ákvæði þurfti að setja um þessa röð, og var þessi 
leið valin, og er hún eins og norsku réttarfarslögin ákveða.

Um 53. gr.
Að sjálfsögðu stýrir forseti dómsins ráðagerðum og atkvæðagreiðslu, 

eins og hann stjórnar réttarhöldura dómsins yfirleitt. Afl atkvæða ræður úr- 
slitum, en atkvæði forseta sker úr, ef atkvæði eru jöfn.

1 niðurlagi greinarinnar eru sett ákvæði um, að meðaltala skuli tekin, 
ef ágreiningur er um eitthvað, er tölum verði talið. Þannig yrði það til dæmis, 
ef um skaðabætur væri að ræða, og einn dómari vildi dæma 2000 kr., annar 
3000 og þriðji 4000 kr., þá yrði meðaltalan 3000 kr., og yrði það niðurstaða 
dómsins.

Um 54. gr.
Hér eru sett ákvæði um það, ef mál eru skriflega flutt, og virðast þau 

ekki þurfa skýringa við. Að lokum er svo fyrir mælt, að allar atkvæða- 
greiðslur skuli skrá i sérstaka bók, sbr. 13. gr. tölulið 3.

Um 55. gr.
Hér segir um það helsta, sem fram skuli taka i dómi fimmtardóms. 

Sérstök áhersla er lögð á það, að öll rök, sem til grundvallar liggja, fyrir 
niðurstöðu, skuli telja tæmandi. Er það harla mikil nauðsyn, að dómar séu 
að þessu leyti skýrir, svo ekki verði um villzt, og af þeim megi ráða um úr- 
lausn samskonar eða svipaðra sakarefna. Er það hin mesta nauðsýn, að 
dómar æðsta réttar séu skýrir og veiti fullar upplýsingar. Engin sérstök ákvæði 
voru tii um þetta i hæstaréttarlögunum.

Um 56. gr.
Eftir grein þessari eru fyrirmæli um, að altaf skuli birta i dómasafni 

réttarins, ágreiningsatkvæði, og hverjir hafí þau fram flutt og rök fyrir þeim. 
Með þessu móti fá allir að vita um öll rök, sem fram hafa komið í réttinum, 
og ætti það að vera mikill fengur og sérstaklega lærdómsríkt.

Um 57. gr.
Þessi grein er samhljóða 1. og 2. málsgr. 45. gr. hæstaréttarlaganna og 

þarfnast ekki skýríngar.

Um 58. gr.
Samhljóða og að mestu 46. og 47. gr. hæstaréttarlaganna. Ekki ástæða 

til skýringa.
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XI. kafli.

Kafli þessi hefir að geyma ákvæði um réttargjöld o. fl. við fiítitíilái’dóm 
og er um flest i samræmi við VII. kafla hæstaréttarlaganna.

Um 59. gr.
Greinin er samhljóða 48. gr. hæstaréttarlaganna, að þvi leyti, að hálf 

réttargjöld ná lil mála, sem eru að upphæð allt að 300 kr., i stað 100 kr. áður. 
Þykir rétt að hækka þessa upphæð vegna þess, að yfirleitt er það fátækara 
fólk, sem eru aðilar i málum með lágum upphæðum, t. d. kaupkröfur verka- 
fólks o. fl., og þá sanngjarnara að réttargjöld séu lægri.

Um 60. gr.
Sá viðauki er settur i grein þessa frá þvi, er nú gildir i 49. grein 

hæstaréttarlaganna, að sett eru ákvæði um það, að ef aðili segi visvitandi 
rangt til um málsatvik, skuli beita sektum, og að heimilt sé að sekta fyrir 
ástæðulausa áfrýjun. Svipuð ákvæði gilda i réttarfarslöggjöf Dana og Norð- 
manna og þykja hafa gefizt vel.

Um 61. gr.
Samhljóða 50. gr. hæstaréttarlaganna.

UmXII. kafla.

Samsvarandi kafli um málskostnað er ekki i hæstaréttarlögunum, en 
rétt þótti að hafa þessi ákvæði hér i sérstökum kafla.

Um 62. gr.
Hér eru ákvæði um málskostnað í opinberum málum. Þótti sérstak- 

lega rétt að taka fram um það, að gera greinarmun á málskostnaði eftir um- 
fangi málanna. Það hefir þótt við br^nna, að málskostnaður I margbrotnum, 
umfangsmiklum og flóknum opinberum málum hafi verið of lágur, samanborið 
við málskostnað i óbrotnum, opinberum málum. En vitanlega er þetta allt 
komið undir mati dómstólsins.

Um 63. gr.
1 grein þessari er sérstaklega lögð áherzla á að dæma eigi málskostn- 

að að skaðlausu í málum, sem áfrýjað er að ástæðulausu eða ástæðulitlu. Er 
það oft örðugt fátæku fólki, ef harðsnúnir menn eru á móti, sem hika ekki 
við að áfrýja máli, þó litil ástæða sé til, að þurfa að greiða málaflutnings- 
manni sinum mikið fé, fram yfir það, sem tildæmt er fyrir æðsta dómstiginu.

Alþt. 1930. A. (42. löggjafarþing). 25
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U m XIII. kafla.

1 kafla þessum eru sett ákvæði þau, er um stundarsakir gilda, vegna 
breytinga þeirra, er frumvarpið fer fram á.

Um 64. gr.
Hér er talað um frestun á framkvæmd ákvæðanna um aukadómara, 

ef ekki náist samkomulag við kennara lagadeildar háskólans um þau störf. 
Áð vísu kann að leika nokkur vafí á þvi, að varadómarastarfíð, sem hvílir á 
kennurum lagadeildar, skv. lögum nr. 31 frá 2. nóv. 1914, sbr. 5. gr. laga 22, 
1919, heimili að setja ákvæðin um aukadómarana, án þess sérstaklega þurfi 
að semja um það við Iagadeildarkennara. Varadómarastarfið i hæstarétti hefir 
stundum orðið þannig i reyndinni, að einhver kennaranna hefir um langt 
samhangandi skeið þurft að gegna dómarastarfi i hæstarétti. Og fyrst um sinn 
er óvíst, að aukadómarastarfið verði stórum mun meira en varadómarastarfið 
hefir verið. En rétt þótti þó að setja þetta ákvæði hér inn, úr þvi um vafa 
gat verið að ræða. Hinsvegar má gera ráð fyrir því, að sumir lagakennar- 
arnir, t. d. tveir, en ekki einn, vildu taka þetta starf að sér, að þá kæmu 
þegar til framkvæmda ákvæðin um aukadómara. Og vonandi verður hægt að 
koma ákvæðunum um aukadómara i framkvæmd tafarlaust, ef frumvarp 
þetta öðlast lagagildi.

Um 65. gr.
Hér eru gefnar reglur um mál þau, er áfrýjað hefir verið til hæsta- 

réltar áður en frumvarp þetta verður að lögum, og þurfa þær reglur ekki 
nánari skýringa við.

Um XIV. kafla.

1 kafla þessum eru nokkur niðurlagsákvæði, er ekki þurfa almennra 
skýringa.

Um 66. og 67. gr.
Greinarnar eru samhljóða 55. og 56. gr. hæstaréttarlaganna, að þvi 

leyti, sem við á.

Um 68. gr.
Hér eru ákvæði um það, hvaða lög falli úr gildi. er frumvarp þetta 

nær fram að ganga, svo og um gildistöku laganna.
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Ed. »3. Tillaga

til þingsályktunar um dýrtíðaruppbót á laun embættis- og starfsmanna 
ríkisins.

Frá fjármálaráðberra.

Alþingi ályktar að beimila rikisstjórninni að greiða öllum embættis- 
og starfsmönnum ríkisins sömu dýrtiðaruppbót árið 1930 og greidd var á laun 
þeirra árið 1928.

Þessi heimild nær einnig til stofnana rikisins, er greiða dýrtiðarupp- 
bót á laun eftir sömu reglum og rikissjóður.

Loks tekur beimildin til þeirra, er dýrtiðaruppbót fá á eftirlaun eða 
styrki samkv. 18. gr. fjárlaganna.

Á s t æ ð u r.

Siðasta Alþingi samþykkti þingsályktunartillögu þess efnis, að heim- 
ila rikisstjórninni að greiða öllum starfsmönnum rikisins sömu dýrtiðarupp- 
bót árið 1929 og greidd var árið 1928, eða 40% af launum allt að 4500 kr. 
Nú hefir visitalan, sem reikna ber eltir dýrtiðaruppbótina árið 1930, hækkað 
um 2°/«, eða úr 34% i 36%, og væntir þvi fjármálaráðuneytið, að hið háa 
Alþingi, eigi siður nú en siðast, fallist á, að þessi lftilfjörlega viðbót á dýrtið- 
aruppbótinni verði greidd 1930, þannig að hún verði 40% eins og árin 1928 
og 1929.

Wd. 34. Frumvatp

til laga um samskóla Reykjavikur.

Flutningsmenn: Magnús Jónsson og Jón ólafsson.

L gr.
1 samskólum Reykjavikur skulu vera fyrst um sinn þessir frambalds- 

skólar: Ungmennaskóli, iðnskóli, verzlunarskóli og vélstjóraskóli.

2. gr.
Ungmennaskólinn skal annast almenna frambaldsfræðslu, en binir 

skólarnir sérfræðslu, hver á sinu sviði.

3. gr.
1 skólum þessum skulu kenndar þessar greinir:

1. Tungumálagreinir: islenzka, danska, enska, þýzka;
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2. Sagnfrœðigreinir og atvinnumál: sagnfræði, þjóðfélagsfræði, atvinnu- og 
viðskiptafræði, samvinnufræði, verzlunarréttur, iðnlöggjöf, atvinnuskipulag;

3. Náttúru- og eðlisfrœðigreinir: náttúrusaga og náttúrufræði, mannfræði og 
heilsufræði, efnafræði, eðlisfræði, landafræði;

4. Talnagreinir: reikningur, verzlunar- og iðnreikningur, stærðfræði, bókfærsla;
5. Verklegar greinir: teikning, vélfræði, smíðar, skrift og vélritun, efnis- og 

áhaldafræði, varningsfræði;
6. Söngur, likamsœfingar og iþróttir.

Heimilt er, með samþykki eða eftir fyrirmælum kennslumálaráðu- 
neytisins, að breyta námsgreinaskrá skólanna frá þvi, sem hér er talið, fjölga 
eða fækka námsgreinum eftir þörfum.

4. gr.
Samskólarnir halda uppi sameiginlegri eins árs undirbúningsdeild i 

almennum námsgreinum fyrir nemendur, er vilja búa sig undir inngöngu í 
einhvern af sérskólunum. Deild þessari stjórnar skólastjóri ungmennaskólans.

5. gr.
Fastanemendur skólanna eru þeir, er stunda nám i öllum þeim náms- 

greinum, sem ákveðnar eru til fullnaðarprófs i þeim skóla eða undirbúnings- 
deild. En auk þessa fastanáms skal leyfa þátttöku i einni námsgrein eða fleir- 
um og einnig stofna til námsskeiða um skamman eða langan tíma, þegar 
ástæður eru til. Undanþágu má skólastjóri ungmennaskólans veita nemendum 
skólans i einni eða fleirum námsgreinum, eftir þvi, sem áhugi og hæfileikar 
benda til.

6. gr.
Kennslumálaráðuneytið setur sérreglugerð lyrir hvern þessara skóla, 

að fengnum tillögum skólaaðilja, en það eru bæjarstjórn Reykjavikur fyrir ung- 
mennaskólann, stjórn Iðnaðarmannafélagsins í Reykjavík fyrir iðnskólann og 
Verzlunarráð Islands fyrir verzlunarskólann, enda hafi hver aðili tillögurétt 
um stjórn og rekstur sins skóla. í reglugerðunum skulu vera ákvæði um inn- 
tökuskilyrði, námsgreinir, stundafjölda námsgreina, námsárafjölda, kennsluna og 
kröfur til fullnaðarprófs. Kennslumálaráðuneytið skipar prófdómendur, eftir þvi 
sem ákveðið verður í reglugerð.

Þingskjal 24

7. gr.
Nú krefst skóli til fullnaðarprófs þekkingar i öðru en þvi, sem heyrir 

undir sérnám skólans, og skulu þá nemendur fá þá fræðslu i þeim skóla 
eða skólum stofnunarinnar, sem bafa á hendi kennslu i þeim greinum. Þegar 
nemendur áf þessari ástæðu sækja kennslu i annan skóla enn sinn eiginn, 
skulu þeir, eftir þvi, sem við verður komið, njóta þar kennslunnar ásamt 
fastanemendum þess skóla.

Kennslumálaráðuneytið setur reglugerð um þetta og annað samstarf 
skólanna og öll sameiginleg atriði, að fengnum tillögum skólaráðs.
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8. gr.
Hverjum skólanna stýrir skólastjóri, en hinum sameiginlegu málefnum 

skólanna stjórnar skólaráð, og skulu eiga i þvi sæti skólastjórar allra skólanna 
og maður, sem kennslumálaráðuneytið skipar til 4 ára i senn. Hann er full- 
trúi ríkisstjórnarinnar og formaður skólaráðs, enda skal honum greidd þóknun 
úr rikissjóði, sem ráðuneytið ákv^ður.

Skólastjóri ungmennafræðaskólans skal hafa á hendi allar fjárreiður skól- 
anna og reikningshald og sjá um eignir þeirra, allt undir umsjón skólaráðs.

Skólastjóra skipar kennslumálaráðuneytið, að fengnum tillögum aðilja, 
en kennara að fengnum tillögum skólaráðs.

9- gr.
Fastir kennarar skulu vera svo margir sem þörf er á i tviskipaða 

undirbúningsdeild og einskipaða fasta námsbekki skólanna, en stundakennsla að 
auki eftir þörfum. Skólastjórar teljast i þessu sambandi til fastra kennara.

Þegar bekkir einhvers skólans bata verið tviskipaðir eða meira um 
þriggja ára skeið, skulu skipaðir fastir kennarar, sem svarar allt að 8/i þeirrar 
fastakennslu, sem er umfram það, er segir i 1. málsgr. þessarar greinar.

Fastir kennarar eru skyldir til að kenna 27 stundir i viku, en i reglu- 
gerð skal kveða á um kennslustundafjölda hvers skólastjóra.

Enginn getur fengið veitingu fyrir kennaraembætti við samskólana, 
nema hann hafi verið settur til að þjóna embættinu að minnsta kosti eitt ár. 
Hafi hann ekki fengið veitingu fyrir embættinu innan tveggja ára, má hann 
ekki gegna þvi lengur.

10. gr.
Skólastjóri ungmennaskólans hefir að byrjunarlaunum 3200 kr. á ári 

auk dýrtíðaruppbótar lögum samkvæmt, en launin hækka á tveggja ára fresti 
um 200 kr. upp i 4200 kr. Auk þess hefir hann ókeypis húsnæði i skólahús- 
inu, ljós og hita. Ennfremur má ráðuneytið ákveða honum þóknun fyrir 
reikningshald og umsjón.

Skólastjórar verzlunarskólans, vélstjóraskólans og iðnskólans hafa að 
byrjunarlaunum 4400 kr. auk dýrtiðaruppbótar eftir lögum, og hækka þau á 
tveggja ára fresti nm 200 kr. upp i 5400 kr. Meðan ekki er fastur dagskóli i 
iðnskólanum auk kveldskóla, er skólastjórinn skyldur til þess að gegna öðr- 
um starfa aukreitis, er kennslumálaráðuneytið kann að fela honum, gegn 
þóknun, ef ráðuneytið telur það sanngjarnt.

Fastir kennarar skólanna skulu hafa að byrjunarlaunum 3000 kr. á 
ári auk dýrtiðaruppbótar, en launin hækka á hverjum 3 ára fresti um 200 kr. 
upp i 4200 kr.

H. gr.
Laun þau, er um ræðir i 10. gr., og kostnaður af stundakennslu, er 

leiðir af fastanámi i skólunum (sbr. 5. gr.) greiðist úr ríkissjóði, en endur- 
gjaldskröfu á hann hjá bæjarsjóði Reykjavíkur á x/< hluta þess kennslukostn- 
aðar, sem fastanáminu fylgir i undirbúningsdeild og ungmennaskólanum.
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12. gr.
Fyrir alla nemendur skólanna skal greiða skólagjald, er rennur i 

skólasjóð. Kennslumálaráðuneytið ákveður, að fengnum tiilögum skólaráðs, 
bversú há skólagjöld fastanemenda skuli vera, en skólaráð gjöld aukanem- 
enda. Skólagjöldin skal ákveða svo bá, að skólasjóður fái staðizt þau gjöld, 
er á honum hvfla. í skólasjóðinn rennur einnig það fé annað, sem stofnun- 
inni kann að áskotnast, nema öðruvísi sé fyrir mælt.

13. gr.
Úr skólasjóði skal greiða allan kostnað við skólahaldið, sem ekki er 

lagður á aðra eftir lögum þessum, þar á meðal kostnað af viðhaldi skóla- 
hússins, aukningu áhalda, kostnað af námsskeiðum, borgun til kennara, sem 
ekki falla undir 11. gr., o. fl. Fyrir skólahúsið greiðist engin leiga.

14. gr.
Landsstjórnin lætur reisa handa stofnuninni hæfilega stórt skólahús, 

vélahús og vinnustofur með nauðsynlegum áhöldum og útbúnaði, þegar allir 
aðiljar, en það eru Alþingi, bæjarstjórn Reykjavikur, Iðnaðarmannafélagið i 
Reykjavik fyrir iðnaðarmenn og Verzlunarráð Islands fyrir verzlunarmenn, 
Ieggja fram nauðsynlegt fé til þess. Stofnkostnaður þessi skiptist þannig milli 
aðilja, að rikissjóður leggur fram */», bæjarsjóður Reykjavikur */» og lóð, er 
kennslumálaráðuneytið tekur gilda, iðnaðarmenn l/io og verzlunarmenn Vio.

15. gr.
Stofnunin tekur til starfa 1. október næstan eftir að lokið er undir- 

búningi þeim öllum, "sem um er rætt i 14. gr.

Greinargerð.

Fmmvarp þetta er nálega samhljóða frumvarpi því um sama efni, sem 
lagt var fyrir Alþingi 1927 af rikisstjóruinni (Alþt. 1927, þskj. 8), eins og það 
var samþykkt af Nd. (Alþt. 1927, þskj. 285). Málið varð ekki ntrætt á þinginu 
sakir annrikis menntamálanefndar Ed., eftir þvi sem segir i nál. meiri hluta 
þeirrar nefndar, en ekki af þvf, að málið þætti ekki timabært og þarft. Að öðru 
leyti segir svo i athugasemdum við frumvarpið:

•Meðal þeirra vandamála, sem standa f sambandi við hinn gffurlega öra 
og mikla vöxt Reykjavíkurbæjar, má telja framar mörgu eða flestu öðru skóla- 
málin. lbúatala bæjarins hefir tnttngfaldast, eða vel það, sfðan aðalframhalds- 
skólinn, menntaskólinn, var reistur. Af fólksfjöldanum leiðir það, að tala þeirra 
barna og unglinga, sem eiga og þurfa að fá almenna undirstöðufræðslu, hefir 
stöðugt farið vaxandi. Aðsókn að öllum skólum hefir vaxið ákaflega, aðallega 
vegna fólksfjölgunarinnar, en jafnframt að nokkru af aukinni menntaþráf. Barna- 
skólinn, sem var reistur skömmu fyrir aidamót að nokkru, er fáum árum sfðar 
orðinn að stærð eins og hann er nú. Honum var ætlað að rúma 600 börn, en
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nú eru i honum og.útibúum um 1800 Demeodar. Fyrir aldamót vora sjaldnast 
100 Demeodar i menntaskólanum, oft mikla færri, en nú eru þeir orðnir hátt 
á 3. hundrað.

Eins og kuDDUgt er, hefir bæjarstjórn Reykjavikur tekið ákvörðun um 
það fyrir nokkrum áram, að reistur sknli verða stór og rúmgóður barnaskóli. 
Þótt nokkuð kunni að dragast, að skóli þessi verði reistur að fulln, verða þó 
fyrirsjáanlega á þessu sviði þær ambætar innan skamms, að barnafræðslan i bæn- 
um þarf ekki að búa við jafnþröngan kost og nú.

Um framhaldsfræðsluna i bænum er öðru máli að gegna. Þar bafa engar 
ráðstafanir verið gerðar til nmbóta. Það er þó ekki af þvi, að menn séu ánægðir 
með það, sem er; öðru nær. Flestir mana vera sammála um, að öllum þorra 
manna sé það algerlega ónógt, fá litla eða enga fræðsln, aðra en barnafræðslu. 
Menn mnnn líta svo á, bér sem annarsstaðar, að ekki sé öllu minni naaðsyn að 
fá viðbótarfræðslu á nnglingsárunnm, bæði af þvi að bernsknnámið fyrnist, ef 
þvi er ekki haldið við, og svo verði ekki komizt hjá þvi að svala eðlilegri 
menntaþrá nngra manna, auk þess sem lif þeirra, starf og umhverfi, skapar marg- 
vislega nanðsyn á ankinni menntun.

Sé nú á það litið sérstaklega, hvaða vegir séa til framhaldsmenntunar i 
Reykjavik, þ& hlýtur niðarstaðan að verða sú, að svo illa sé fyrir henni séð, að 
við það sé ekki nnandi lengi. Eini almenni framhaldsskólinn er menntaskólinn. 
Þar er nú svo áskipað, að ekki er nokkur leið að bæta við nemendnm. Siðustu 
árin hefir einn bekkur verið hafður utan skólahússins, af þvi að ekki hefir verið 
unnt að koma honnm fyrir i skólannm, en slik ráðstöfun er að dómi skólastjórn- 
arinnar mesta óhagræði og getur ekki orðið til frambúðar. Það reknr að þvf 
óðara en varir, að neita verður að veita nemendnm viðtöku, þótt þeir standist 
próf. Evennaskólinn hefir að vísu almennar námsgreinir, en tekur að sjálfsögða 
ekki við öðru en stúlknm, og ekki frekar úr Reykjavik en annarsstaðar að. Sér- 
skólarnir eiga margir við erfið kjör að búa, hafa stopult kennaralið og afarlélegan 
húsakost, og koma þvi hvergi nærri að fullum notnm. Nú orðið fermast i bæn- 
um á 4. hnndrað börn á ári, og það mun sfzt fjarri vegi, að ekki fái nærri 
helmingar þeirra nnglinga framhaldsfræðsln i skólum, þó að allir skólar séu 
taldir. Nokkarn veginn vist má telja, að ástandið versni samt enn meira. Nú 
fæðast i bænam 600—700 börn á ári og þvi er fyrirsjáanlegt, að tala unglinga 
mun vaxa jafnt og þétt og að likindum tvöfaldast á næstu 12—15 árnm. Meðan 
ekki er ráðið fram úr skólamálunum, fer mikill meiri hluti unglinga i bænum 
varhluta af allri annari framhaldsfræðslu en þeirri, sem hver og einn aflar sér hjá 
standakennurum, en sú kennsla er dýr og ofvaxin mörgam manni, og algerlega 
er óverjandi að byggja framhaldsmenntun að miklu leyti á slíkum grundvelli.

í fyrra vetur flutti Jón Ófeigsson menntaskólakennari erindi i tveim félög- 
nm í Reykjavik um þessi mál. Erindi það var prentað i vor i Tímariti Verkfræð- 
ingafélags íslands og um sama efni ritaði hann i Lesbók Morgnnblaðsins 21. nóv. 
1926. Það, sem hér er sagt á nndan, styðst við þessar greinir hans, og skulu enn 
rakin nokkar atriði úr þeim og getið úrræða þeirra, sem hann benti á.

1 utanför sinni 1924—'25 kynntist hann meðal annars skóla einum i 
Númberg á Þýzkalandi. Það er framhaldsskóli margvíslegur og fjölskrúðugur,
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sem teknr við, þegar lögboðinni framhaldsfræðslu er lokið. I honnm ern engir 
skyldunemendur, allt nðm er þar frjálst og óbnndið. Skólinn er i 4 deildnm, 
tvær ern iðnfræðilegar, þriðja deildin kanpmannadeild og fjórða deildin almenn 
deild. í hverri deild er fjöldi námsefna. Enginn nemandi er skyldnr til að taka 
þátt i öðrnm námsgreinnm en þeim, er hann vill. Skóli þessi var stofnaðnr 1910 
með 100 nemendnm, en 1925 vorn þeir orðnir 9374. Nemendnr vorn flestir 17—20 
ára, en annars á öllnm aldri; elzti nemandinn árið 1925 hafði verið 64 ára.

Jón Ófeigsson segir, að þessi öri vöxtnr skólans stafi aðallega af þvi, 
að hann hafi nám við allra hæfi, stntt eða langt, einfalt eða margbrotið, eftir 
því sem þörf og áhngi nemenda segir til. Hann segir, að skólastarfsemi þessi 
hafi fært sér heim sanninn nm það tvennt aðallega, að hægt sé að hafa marg- 
víslega fræðsln á einnm stað eða nndir einni stjórn, og að sjálfsagt sé að skapa 
mönnnm fleiri leiðir til framhaldsnáms en margra ára skólagöngn með fjölda 
óskyldra námsgreina.

Hann bendir svo á, að þessar fjórar deildir skólans samsvari 4 skólnm i 
Reykjavfk, iðnskólannm, vélstjóraskólannm, veizlnnarskólannm og almennnm 
skóla eða gagnfræðaskóla, sem enn er óstofnaður. Þar sem nú svo sé ástatt, að 
aðeins einn af þessnm skólnm (iðnskólinn) hafi viðnnandi hnsnæði, og þó alger- 
lega ófnllnægjandi til lengdar, gerir hann það að tillögn sinni, að þessnm fjórnm 
skólnm verði reist sameiginlegt skólahús og annað fyrir vélar og vinnnstofnr. 
Hann telnr þetta framkvæmanlegt, ef aðiljar þeir, sem standa að skólnnnm, leggi 
fram hæfilegan hlnta hver af stofnkostnaðinnm. Stærstn byrðarnar eigi bærinn 
að bera og rikið. Bærinn eigi að gera það af þvi að hans sé hagnrinn að koma 
framhaldsskólamálnm þessnm i fnllt lag. Rikið eigi að leggja fram riflegan skerf, 
vegna þess fyrst og fremst, að einn skólinn (vélstjóraskólinn) sé nú alveg á þess 
vegnm og húsnæðislans; þar næst af þvi að í sambandinn sén margir sérskólar, 
en þesskonar skóla hafi rfkið kostað marga að fnlln; og loks beri því að leggja 
fé til framhaldsfræðsln i Reykjavik eins og annarsstaðar. Hann nefnir enn til tvo 
aðilja, iðnaðarmenn og verzlnnarmenn, er standi að tveimnr skólnnnm, og finnst 
sanngjarnt, að þeir beri nokkra byrði, þótt eigi hvili á þeim bein skylda til þess. 
Hann sýnir fram á með Ijósnm röknm, að við samsteypnna sparist mikið fé, 
samanborið við það, að skólarnir yrðn reistir hver í sinn lagi. En höfnðkostinn 
telnr hann vera þann, að fyrir samvinnn svo margbreyttra skóla verði f lófa 
lagið að hafa framhaldsnám við hæfi allra, i einni grein eða fleirum, nm skamman 
tima eða langan, likt og i þýzka skólannm. Gerir hann ráð fyrir, að haft verði 
i samskólum þessnm, ank fastanámsins, allskonar ankanám og námsskeið, fyrir 
hvern, sem vill, og i hverju sem hver vill«.

Allt það, sem máli skiptir i athngasemdnm þessnm, er óbreytt siðan. Að- 
eins má geta þess, að bærinn hefir haldið áfram að vaxa siðan og þörfin þvi ank- 
izt og dregið nær þvi, að til úrslita verði að koma nm hús yfir ýmsa nanðsynlega 
skóla hér i bænnm. Þar við bætist, að gagnfræðadeild menntaskólans hefir verið 
loknð nema fyrir ákveðinni, mjög takmarkaðri töln nemenda. Með lögnm nr. 68, 7. 
mai 1928, nm bráðabirgða-nngmennafræðsln í Reykjavik, var sett á fót bráðabirgða- 
nngmennafræðsla i Reykjavfk, en sá skóli er húsnæðislans og bætir mjög litið úr 
þörf bæjarins á góðnm gagnfræða- eða nngmennaskóla, og úr þörf annara skóia,
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sem gert er ráð fyrir i frnmvarpi þessn, og annara, sem slðar mnndn við bætast, 
heflr ekki verið bætt. Svo fast hafa þarfir bæjarins í þessnm efnnm sorfið að, 
að ráðizt hefir verið í það af einstöknm mönnnm að koma npp skóla, 
>GagnfræðaskóIa Reykjavíkure, og hefir hann nn starfað á annað ár með tvfsett- 
nm bekkjnm. Að honnm kreppir þó húsnæðisskortnr, og nær anðvitað engri átt 
að Iáta skólamál Reykjavíknr vera lengnr f þvi öngþveiti, sem þan nn ern.

Um einstakar greinar frnmvarpsins segir svo i frv. frá 1927, og getnr það 
átt við það frnmvarp, sem hér liggnr fyrir:

Um 1. gr.
1 þessari gr. er gert ráð fyrir, að fleiri skólar knnni að bætast við i 

skólasamsteypnna siðar, og mætti þar til nefna t. d. stýrimannaskólann og kenn- 
araskólann, sem nú hafast við i timbnrhúsnm, aem fara að verða gömnl og gisin.

Um 2. gr.
Gefnr ekki tilefni til athngasemda.

Um 3. gr.
Hér eru taldar þær greinir, sem kenna á i skólnnnm, en réttara þykir að 

heimila kennslnmálaráðherra að breyta námsgreinaskrá, en vitasknld mnndi það 
ekki verða gert nema í samráði við skólaráð.

Um 4. gr.
í þessari gr. er þeim nemendnm, sem ekki telja sig svo vel nndirbúna, 

að þeir geti án frekara náms gengið inn i einhvern samskólanna, gefinn kostnr 
á að sækja 1 árs undirbúningsdeild. 1 deild þessari ættn og aðrir, sem 'ekki ætla 
sér að halda áfram námi i samskólannm, að geta notið kennsln, sbr. 5. gr.

Um 5. gr.
Eins og vikið er að í aths. við næstn gr. á nndan, er ætlazt til, að þeir, 

sem óska fræðsln í færri greinnm en kenndar ern i einhverjnm skólanna, geti 
fengið hana i stofnnninni. Getnr oft staðið svo á, að maðnr óski 'að læra t. d. 
eina námsgrein, svo sem enskn, og þá ætti að vera gott og ódýrt að sækja þá 
kennsln i skóla sem þennan.

Um 6. gr.
Um alla skóla rikisins er sú aðferð höfð, að hin nánari ákvæði, er þá 

snerta, ern sett f reglugerðnm. Tillögnr nm slikar reglngeiðir ern jafnan fengnar 
bjá hlntaðeigandi skólastjóra, en hér er gert ráð fyrir, að skólaaðiljar geri til- 
lögnr nm reglngerðirnar, hver á sinn sviði, en vitasknld útilokar þetta ekki, að 
reglngerðanppköstin sén borin nndir hlntaðeigandi skólastjóra, enda er gengið 
út frá, að svo mnni verða gert.

Um 7. gr.
Það ætti að geta órðið nokknr sparnaðnr að þvi að láta alla nemendnr 
AlpL 1930. A. (42. löggjafarþing). 26
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stofunnarinnar, er sömn námsgrein læra og ern á sama eða svipnðn þekkingar- 
stigi, læra bjá sómn kennnrnm, og þá eins marga saman og fært þykir. Og ang- 
Ijóst virðist það, að með þessn mnni fást betri kennsla, þvi að eftir því sem 
fleiri ern nemendnr i einni grein við sama skóla, eftir því ern meiri likur til, að 
góðir fagmenn fáist til kennslnnnar, því að þeir þnrfa þá ekki að kenna nema 
eina eða fáar greinir, í stað þess, sem nú er oft, að sami maður verðnr að 
kenna margar greinir, þótt anðsætt sé, að kennslan verði við það lakari.

Um 8. gr.
I þessari grein er gert ráð fyrir, að skólaráð bafi á hendi stjórn hinna 

sameiginlegn mála skólanna. í skólaráðinn er ráðgert, að formaðnr sé sá, er ráð- 
berra velnr til þess, enda ákveði hann þóknnn hans. Erfitt er að segja með 
vissn, hversn mikið starf þetta verðnr, og þess vegna sýnist réttast að ákveða 
ekki þóknnnina i lögnm.

Talsverð vandkvæði 
sknli vera af fastakennnrnm. 
inni að skólannm. Erfiðast er

Um 9. gr.
ern á að setja ákveðnar reglnr nm, hversu mikið 
í gr. hefir verið reynt að sniða þetta eftir aðsókn- 
að áætla nm aðsóknina að nndirbnningsdeildinni.

Um. 10. gr.
Lannakjör skólastjóra gagnfræðaskólans ern eins og skólameistarans á 

Aknreyri. Lann hinna skólastjóranna ern i rann og vern lægri, en þó þykir ekki 
fært að fara hærra, með tilliti til annara embættismannalanna. Nnverandi skóla- 
stjóri vélstjóraskólans heldnr að sjálfsögðn lannakjörnm sfnum óbreyttnm, ef 
hann vill, meðan hann gegnir embættinn.

Lannakjör kennaranna ern ráðgerð eins og iann kennaranna við gagn- 
fræðaskólann á Aknreyri.

Um 11. gr.
Það virðist sanngjarnt, að Reykjavfknrbær taki þátt i kostnaði af kennsln 

I nndirbúningsdeild og gagnfræðadeild á svipaðan hátt og hérnð landsins, sem 
hafa komið upp nnglingaskólnm, leggja á sig byrðar þeirra vegna. Hversn mikill 
hlnti á að koma á bæinn, er álitamál, en hér er stnngið npp á V*.

Um 12. gr.
Gefnr ekki tilefni til athngasemda eð öðrn leyti en þvf, að óhjákvæmi- 

legt virðist að láta nemendnr greiða skólagjald.

Um 13. gr.
Gefnr ekki tilefni til athugasemdau

Um 14. gr.
Það er vitasknld álitamál, hversn skipta skal kostnaði af að reisa hns 

fyrir skólana, og má lengi um það deila. Þó virðist sú skipting, sem hér er ráð- 
gerð, nærrí lagi. Þessi gr. ber það greinilega með sér, áð landsstjórnin hefir ekki
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Alþingi hefir veitt fé til þess.
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Um 15. gr.
Pessi gr. þarfnast engra skýringa.

Að óðrn leyti verður að visa til nefndarálits og nmræðna i meðferð 
málsins 6 Alþingi 1927.

Wd. 25. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 73, 22. nóv. 1907, um útfiutning hrossa. 

Flutningsm.: Gunnar Sigurðsson.

1. gr.
2. málsgrein 1. gr. laganna skal orða svo:
Ennfremur er bannað að flytja til sclu á erlendum markaði yngri 

hross en 3 vetra og eldri en 10 vetra. Hross 2 vetra má þó flytja út, ef þau 
eru stór og falleg útlits.

2. gr.
Lög þessi ððlast þegar gildi.

Greina rgerð.

Eins og kunnugt er, hafa allmiklir örðugleikar verið á þvi á undan- 
förnum árum að selja íslenzka hesta á erlendum markaði, og því ekki 
almennt svarað kostnaði að ala upp hross til útflutnings. Mest er nú selt tii 
Danmerkur, sökum þess að þeir þekkja þjóða bezt kosti fslenzkra hesta. Danir 
þekkja það af reynslu, að því yngri sem þeir fá hestana, þvi meira tápi koma 
þeir i þá með eldi. Þess vegna er lítill eða enginn verðmunur á 3 vetra hross- 
um og eldri, enda eru þau mestmegnis send þangað. Flutningsmaður hefir 
þrásinnis fengið fyrirspurnir og tilboð um tveggja vetra hross frá Danmörku, 
og verðið verið svipað og á eldri hrossum. Það mundi verða til ótviræðra 
hagsmuna fyrir bændur ,að þurfa ekki að kosta upp á fóður hrossanna nema 
til 2 vetra aldurs, en alls ekki spilla fyrir framtiðarmarkaði, heldur þvert á 
móti. Nánar i framsögu.
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Kd. 20. Frumvarp

til laga um bafnargerð á Sauðárkróki.

Flutningsm.: Magnús Guðmundsson og Jón Sigurðsson.

1. gr.
Til hafnargerðar á Sauðárkróki veitast úr ríkissjóði ’/s kostnaðar, eftir 

áætlnn, sem rikisstjórnin hefir samþykkt, þegar fé er veitt til þess i fjárlögum, 
allt að kr. 250000 — tvö hundruð og fimmtiu þúsund krónur — gegn ’/b 
hlutum frá hafnarsjóði Sauðárkróks.

2. gr.
Rikisstjórninni veitist heimild til að ábyrgjast fyrir hönd rikissjóðs allt 

að kr. 370000 — þrjú hundruð og sjötíu þúsund króna — lán, er hafnarsjóð- 
ur Sauðárkróks kann að fá til hafnargerðar, gegn ábyrgð sýslunefndar Skaga- 
fjarðarsýslu. Tillagið úr rikissjóði og ábyrgð rikissjóðs er bundin þvi skilyrði, 
að yfirumsjón með verkinu og reikningshnld sé falið manni, sem atvinnu- 
málaráðuneytið samþykkir.

3. gr.
Sérhver er skyldur að láta af hendi mannvirki og Iand, er þarf til að 

gera höfnina, eða undir brautir og vegi i þarfir hafnarinnar, svo sem leyfa, 
að tekið verði i Iandi hans, hvort heldur er grjót, möl eða önnur jarðefni, 
og þola þær eignakvaðir, óhagræði eða takmörkun á afnotarétti, sem hafnar- 
gerðin hefip i för með sér, allt 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 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 
krafizt, 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 bryggju eða önnur mannvirki, né fylla upp eða dýpka út frá landi 
nema eftir tillögum bafnarnefndar og með samþykki hreppsnefndar Sauðár- 
krókshrepps. Sá, sem vill gera eitthvert slikt mannvirki, skal senda hafnar- 
nefndinni beiðni um það, og skal beiðninni fylgja lýsing á því, svo og upp-
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dráttnr, ef með þykir þurfa i tvennu lagi, og heldur hafnarnefnd öðru ein- 
takinu. Hafnarnefnd afgreiðir síðan málið til hreppsnefndar.

Sá, sem fengið hefir slíkt Ieyfi, 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. 

1 hafnarnefnd sitja 3 menn, 2 kosnir af hreppsnefnd Sauðárkrókshrepps, en 
1 af sýslunefnd Skagafjárðarsýslu. Nefndarmenn skulu kosnir til 3 ára, og geng- 
ur 1 úr árlega, fyrstu 2 árin eftir hlutkesti. Að minnsta kosti 2 nefndarmenn 
skulu eiga heima i Sauðárkrókskauptúni eða i nágrenni þess.

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

ábyrgist skuldir hafnarsjóðs og hreppsnefndin hefir ábyrgð á eignum hafnarinnar.

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 
t hönd, né 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 allt 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 innbeimta 
gjöld þau, er hér segir:

1. Árlegt gjald af hryggjum og öðrum mannvirkjum, sem gerð eru samkv. 5. gr.
2. Af skipum og bátum, er hafna sig í 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.
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e. Festargjald af skipum, sem nota festar hafnarsjóðs.
f. Allt að hlut af hverjum vélbáti, 8 smálesta eða stærri, og hlutfallslega 

af sildveiðiskipum og togurum, en allt að 1I* hlutar af smærri vélbátum 
en 8 smálesta og róðrarbátum.

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

Herskip og skemmtiskip skulu undanþegin gjöldum til hafnarinnar 
samkv. tölulið 2 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 hafnarínnar, og getur þá hrepps- 
nefndin, með sérstöku samþykki atvinnumálaráðunéytisins fyrir hvert ár, 
ákveðið, að leggja megi aukatoll á aðflutningsgjaldskyldar og útflutningsgjald- 
skyldar vörur. Gjaldið má þó aldrei tara fram úr 4°/o af tollí þeim, er greiða 
ber i rikissjóð. Gjald þetta innheimtir hafnarnefnd. Gjald þetta, sem og gjöld- 
in samkv. 11. gr., má taka lögtaki.

13. gr.
Reikningsár hafnarsjóðs 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 samgöngumálaráðnneytinu til samþykktar 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 sérstaka tillögu um 
það efni. Skal það gert svo timanlega sem kostur er, að samþykki ráðuneytis- 
ins geti komið til áður en hún lætur fjárhagsáætlun hafnarinnar fara frá sér.

16- gr.
Komi það i Ijós, þegar fram á árið liður, að óumflýjanlegt sé að 

sinna einhverjum aðgerðum utan áætlunar, eða fara fram úr áætluðum fjár- 
hæðum, ber hafnarnefnd að tilkynna það hreppsnefnd i tæka tið. Fallist hún 
á tillögur hafnarnefndar, skal þegar leitað samþykkis ráðuneylisins til þess að 
víkja megi frá áætluninni. Fyrr má ekki framkvæma verkið né stofna til 
tekjuballans.
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17. gr.
Við lok hvers reikningsárs, og ekki siðar en fyrir febrúarlok, skal 

hafnarnefnd gera reikning yfir tekjnr 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, allt 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 í 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.

Greinargerð.

Samhljóða frv. þessu var flutt á þinginu i fyrra og var samþykkt 
óbreytt við 2. umr., eftir að hafa gengið gegnum nefnd. Timi vannst ekki til 
frekari afgreiðslu þá, þvi að 2. umr. fór fram degi fyrir þinglausnir. Frv. er 
þvi flutt aftur, og visast til greinargerðar þeirrar, er fylgdi þvi i fyrra.

Wd. 27. Frnmvarp

til laga um heimavistir við Hinn almenna menntaskóla.

Flutningsmenn: Magnús Guðmundsson og Magnús Jónsson.

1. gr.
Landsstjórninni er heimilt að láta reisa heimavistahús fyrir Hinn al- 

menna menntaskóla handa 40—50 nemendum skólans og búa það nauðsyn- 
legustu húsgögnum, hvorttveggja á kostnað rikissjóðs. 1 húsinu skal vera ibúð 
handa kennara.

2. gr.
Heimavistanemendur fá húsnæðið ókeypis ásamt Ijósi og hita. 1 hús- 

inu skal ætla rúm og nauðsynleg áhöld sameiginlegu mötuneyti heimavista- 
nemenda, en að öðru leyti tekur rikissjóður ekki þátt i þeim kostnaði, er af 
mötuneytinu leiðir.

3. gr.
Skólameistari velur, i samráði við fasta kennara skólans, þá nemendur.
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sem heimavistanna eiga aðjnjóta. Ef íleiri sækja en húsrúm leyfir, skulu utan- 
bæjarnemendur ganga fyrir, enda séu þeir efnilegir og stundi nám sitt vel. Ef 
ekki er húsrúm fyrir þá utanbæjarnemendur, sem heimavista óska, ganga þeir 
fyrir, sem fátækari eru, ef þeir annars teljast hlunnindanna maklegir.

4. gr.
Kennslumálaráðherra setur reglur um heimavistirnar, að fengnum til- 

lögum skólameistara. í reglum þessum skulu vera fyrirmæli, er tryggi góða 
reglu i heimavistahúsinu, um þjónustufólk og annað, er þurfa þykir.

Athugasemdir.

Frumv. um þetta efni var flutt á Alþingi 1927 og var samþykkt í Nd., 
en fellt i Ed. með 7:7 atkv. Frumv. er hér flutt eins og það var samþykkt 
við 3. umr. í Nd.

Md. 38. Frumvarp

til laga um raforkuveitur til almenningsþarfa utan kaupstaða.

Flutningsm.: Jón Sigurðsson, Pétur Ottesen, Magnús Guðmundsson, ólafur Thors.

1. gr.
Sýslufélög, hreppsfélög og orkuveitufélög samkvæmt XI. kafla vatna- 

laganna skulu, þá er þau vilja koma upp raforkuveitu til almenningsþarfa i 
umdæmi sinu, njóta til þess aðstoðar og hlunninda samkvæmt þessum lögum.

2. gr.
Þá er sýslunefnd, hreppsnefnd eða frumkvöðlar félagsstofnunar sam- 

kvæmt 101. gr. vatnalaga æskja þess, skal rikisstjórnin láta hæfan kunnáttu- 
mann framkvæma rannsókn á þvi, á hvern hátt sé hagkvæmast að fullnægja 
þörf umdæmisins á raforku til almenningsnota, þar á meðal til lýsingar, heim- 
ilisiðju, matreiðslu og hibýlahitunar. Litist kunnáttumanni tiltækilegt að full- 
nægja þörfinni með vatnsorku eða jarðhitaorku, skal hann gera um það 
frumdrætti og kostnaðaráætlanir og leiðbeina aðiljum á allan hátt um undir- 
búning framkvæmda i málinu. Hlutaðeigendur greiða kunnáttumanni ferða- 
kostnað innanhéraðs og dvalarkostnað þar, svo og allan kostnað við aðstoð til 
mælinga þar á staðnum, en að öðru leyti skal greiða kostnaðinn úr rikissjóði.

3. gr.
1 kostnaðaráætlun kunnáttumanns um raforkuveitu til almenningsnota 

skulu fullkomlega aðgreindir þessir 3 liðir stofnkostnaðar:
a. Orkuver með öllu tilheyrandi, þar með spennutæki orkuvers. Nú á aðili
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kost á að kaupa raforku frá áður gerðu eða fyrirhuguðu orkuveri, án þess 
að honum sé ætlað að leggja fram stofnkostnað þess, og skal þá i stað 
áætlunar um stofnkostnaðinn koma greinargerð og áætiun um kaupverð 
orkunnar.

b. Veitutaugar um orkuveitusvæðið, frá orkuveri að spennistöðvum notenda 
i sveitum, en að takmörkum verzlunarlóða, et verzlunarstaðir eru innan 
veitusvæðisins.

c. Heimtaugar og innanbæjartaugar. Á sveitabýlum og í smáþorpum með 
einni spennistöð telst bér undir spennistöðin sjálf og taugar frá henni til 
notenda, en í verzlunarstöðum og stærri þorpum, þar sem spennistöðvar 
eru fleiri en ein, teljast bér til spennistödvarnar sjálfar, allar lágspennu- 
taugar frá þeim til notenda, og þær háspennutaugar, sem liggja milli 
spennistöðvanna eða innan takmarka verzlunarlóðar.

4. gr.
Fjárútvegun fyrir raforkuveitur til almenningsþarfa, sem gerðar verða 

samkvæmt lögum þessum, skal venjulega byggð á því, að orkuver, ef það er 
eigi fyrir hendi, og veitutaugar, svo sem segir i 3. gr. a- og b-lið, verði eign 
sýslufélags, hreppsfélags eða orkuveitufélags. Hinsvegar skulu eigendur fast- 
eigna í umdæminu leggja sjálfir fram kostnað við heimtaugar og innanbæjar- 
taugar 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 
tilbrigði frá ákvæðum þessarar greinar, ef forráðamenn hlutaðeigandi orku- 
veitu óska þess.

5. gr.
Nú verður ákveðið, eftir undangengna rannsókn samkvæmt 2. gr. og 

eftir tillögum kunnáttumanns, að ráðast i orkuveitu til almenningsþarfa fyrir 
svæði, sem tekur yfir heilan hrepp hið minnsta, og leggur rikissjóður þá sem 
styrk til fyrirtækisins allt að þeirri upphæð, er aðkeypt efni til veitutauga 
samkvæmt 3. gr. b. kostar flutt á land hér. Innan þessara takmarka ákveður 
ráðherra framlagið eftir tillögum kunnáttumanns á þeim grundvelli, að not- 
endur orkuveitunnar í sveitum þess umdæmis fái ekki erfiðari aðstöðu um 
heildarkostnað fyrir orkunotin en þeir mundu fá, ef hver fyrir sig ætti kost á 
meðallagi hagkvæmri vatnsorku heima fyrir og virkjuðu hana til heimilisþarfa.

6. gr.
Skilyrði fyrir framlagi ríkissjóðs samkvæmt 5. gr. skulu vera þessi:

1. Að eigi sé gerður neinn mismunur á verði orkunnar til notenda vegna 
mismunandi fjarlægðar þeirra frá orkuverinu.

2. Að flutningskostnaður frá næstu höfn á efni til orkuvers og veitutauga 
(sbr. 3. gr. a. og b.) sé lagður fram af hlutaðeigendum, án þess að bann 
þurfi að hvíla á fyrirtækinu sem skuld.

Alpt. 1930. A. (42. lðggjafarping).
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3. Að um framkvæmd verksins, viðbald þess og starfrækslu sé farið eftir 
þeim reglum, sem ráðherra setur, eftir tillögum kunnáttumanns.

7. gr.
Eftir sömu reglum sem segir i 2. gr. leggur rikisstjórnin 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 samn- 
ingsvinnu, altt þetta að þvi er snertir raforkuveitur, sem gerðar verða sam- 
kvæmt þessum lögum.

8. gr.
Ráðherra skal skipa þriggja manna nefnd til þess að hafa á hendi 

stjórn raforkumála ríkisins undir atvinnumálaráðuneytinu. 1 nefndinni eiga 
sæti: Einn lögfræðingur, sem ráðherra tilnefnir, forstjóri rafmagnsveitu Reykja- 
víkur, ef hann vill taka sæti í nefndinni, annars rafmagnsverkfræðingur, sem 
ráðherra tilnefnir, og vegamálastjóri. Nefnd þessi nefnist orkumálastjórn. Ráð- 
herra ákveður þóknun til nefndarmanna, og greiðist hún úr ríkissjóði. Orku- 
máiastjórnin tekur við starfi þvi, sem vegamálastjóra er ætlað samkvæmt 151. 
gr. vatnalaganna að þvi er snertir orkunýtingu fallvatna og við tilsvarandi 
störfum að þvi er snertir bagnýtingu jarðbita. Hún skal svo fijótt sem við 
verður komið gera tillögur um heildarskipulag á raforkuveitum til almenn- 
ingsþarfa fyrir land allt. Hún skal með samþykki ráðherra ráðstafa rikisfé þvi, 
sem veitt verður til þess að koma upp orkuveitum samkvæmt þessum lögum, 
og hafa gát á því, að ekki njóti aðrar veitur styrks af því fé en þær, sem 
samrýmst geta hentugu heildarskipulagi þeirra mála. Hún skal hafa eftirlit 
með byggingu og rekstri raforkuvers.

Kunnáttumenn þeir, er ræðir um i lögum þessum, skulu vera orku- 
málastjórnin og verkfróðir aðstoðarmenn i þjónustu bennar.

Ráðherra getur með reglugerð sett nánari ákvæði um störf orkumála- 
stjórnar.

9. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Frumvarp þetta var lagt fyrir Alþingi 1929. Nú er frumvaEpið Iagt 
fyrir þingið á ný, með þeim breytingum, er minni hluti fjárhagsnefndar Ed. 
lagði til, að gerðar væru á frv. Um frekari skýringar visast til greinargerðar 
þeirrar, er fylgdi frv. á siðasta þingi.
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Síd. 39. Frnmvarp

til laga um rekstrarlánafélög fyrir bátaútveg og smáiðju.

Flutningsm.: Jóhann Jósefsson, ólafur Thors, Jón ólafsson,
Hákon Kristófersson, Jón Sigurðsson, Pétur Ottesen, Jón Auðunn Jónsson.

1. gr.
Rekstrarlánafélög samkvæmt lögum þessum eru félög bátaútvegsmanna, 

smærri iðnaðarmanna eða smærri iðjurekenda, sem stofnuð eru og starfrækt 
með þeim tilgangi að útvega félagsmönnum lán til atvinnurekstrar. Þau skulu 
stofnuð og starfrækt samkvæmt lögum um samvinnufélög, með skyldum og 
réttindum samvinnufélaga, þó með þeim aíbrigðum, er hér segir:

a. Félagsmenn skulu allir vera búsettir i sama byggðarlagi og mega ekki 
vera færri en 6 og ekki fleiri en 30. Þó mega félagar vera fleiri, ef þeir 
ern allir innan sama hrepps.

b. Stjórn félagsins skal skipuð 3 mönnum, íormanni og 2 meðstjórnendum. 
Kjörtími stjórnenda skal eigi vera lengri en 2 ár, og er löglegt, að meiri 
hluti stjórnarinnar gangi úr á sama ári. Annar endurskoðandi félagsins 
skal kosinn af félaginu á venjulegan hátt, en hinn skipaður af stjórn 
peningastofnunar þeirrar, er félagið skiptir við um rekstrarlán.

c. Félagsmenn ábyrgjast einn fyrir alla og allir fyrir einn allar skuldbind- 
ingar félagsins gagnvart lánveitanda.

d. 1 varasjóð félagsins skal greiða árlega eigi minna en svarar VjVo ársvöxt- 
um af öllum útlánum félagsins. Allur tekjuafgangur íélagsins rennur í 
varasjóð.

e. Félagsmaður getur jafnan sagt sig úr félaginu með 6 mánaða fyrirvara til 
næstu áramóta, en ábyrgð hans á skuldbindingum félagsins eins og þær 
eru eða verða um þau áramót gildir þó aldrei lengur en til næstu ára- 
móta eftir að hann gekk úr félaginu.

f. Við félagsslit má verja varasjóði til lúkningar skuldbindingum félagsins 
að svo miklu leyti, sem þörf er, til þess að síðustu félagsmenn þurfi ekki 
hver fyrir sig að standa straum af öðrum skuldbindingum en þeim, sem 
stafa af viðskiptum hvers þeirra. Að þvi leyti, sem ekki er þörf á vara- 
sjóðnum i þessu skyni, fer um hann við félagsslit eftir ákvæðum laga 
um samvinnufélög.

g. Undirskrift formanns og annars meðstjórnanda skuldbindur félagið.

2. gr.
Þegar eftir hvern aðalfund skal félagsstjórnin senda stjórn peninga- 

stofnunar þeirrar, er félagið skiptir við, afrit af endurskoðuðum reikningum 
félagsins fyrir umliðið ár, með athugasemdum endurskoðendanna, svörum 
reikningshaldara og úrskurði aðalfundar. Ennfremur skal senda nafnaskrá 
félagsmanna og stjórnenda félagsins og tilkynningar um breytingar á sam- 
þykktum félagsins.
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3. gr.
Stjórn félagsins ákveður hámark rekstrarláns fyrir hvern félagsmann i 

samráði við endurskoðendur fyrir eitt ár i senn. Lánsfjárhæð skal miða við 
atvinnurekstur félagsmanna, lánsþörf og greiðslugetu. Rekstrarlán hvers ein- 
staks félagsmanns má aldrei fara fram úr 4000 kr. Lán má ekki veita utan- 
félagsmönnum.

4. gr.
Hver félagsmaður setur félaginu fullt veð eða aðra tryggingu, er félags- 

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

5. gr.
Lán þau, er félögin veita félagsmönnum sinum, skulu vera reiknings- 

lán. Reikningslán má veita til 1 árs i senn og greiðist þá að fullu, ásamt 
áföllnum vöxtum, á þeim gjalddaga, sem ákveðinn er í samþykktum félagsins. 
Hver félagsmaður sé skuldlaus einu sinni á ári, um gjalddaga þess. Félags- 
maður, sem ekki stendur i skilum við félagið, skal vikja úr félaginu. Láns- 
féiag, sem ekki stendur í skilum við lánsstofnunina, má svipta rekstrarláni 
næsta ár, eða lengur, ef miklar sakir eru til.

6. gr.
Heimiii og varnarþing rekstrarlánafjelags má vera i kauptúni, þar sem 

félagsmenn hafa aðalviðskipti sin, þótt það sé utan félagssvæðisins. Peninga- 
stofnun sú, sem veitir rekstrarlánafélagi lán, skal án sérstaks endurgjalds 
halda reikning yfir reikningslánsviðskiptin við hvern einstakan félagsmann og 
reikna út fyrir hvern gjalddaga vexti þá, er hverjum félagsmanni ber að greiða, 
en félagsstjórnin annast greiðslu vaxtanna i einu lagi.

7. gr.
Stjórn rekstrarlánafélagsins skal í byrjun hvers árs senda sýslumanni, 

bæjarfógeta eða lögmanni nafnaskrá yfir félagsmenn, og skal hún jafnan vera 
til sýnis þeim, er þess óska, i skrifstofu embættisins.

8. gr.
Til þess að tryggja rekstrarlánafélögum, samkvæmt þessum lögum, 

startsfé, skal rikisstjórnin ábyrgjast allt að 2 millj. króna reikningslán frá 
ári til árs, eða taka allt að þessari upphæð að láni í þessu skyni, til handa 
rekstrarlánadeild Fiskiveiðasjóðs Islands, ef sett verða lög, er heimili Fiski- 
veiðasjóðnum slika starfsemi, ella annari peningastofnun, er fjármálaráðherra 
ákveður.

9. gr.
Af fé því, sem ræðir um í 8. gr., veitir Fiskiveiðasjóður íslands, eða 

sú peningastofnun, sem hefir það með höndum, lán til sparisjóða, banka og 
bankaútibúa utan Reykjavikur, með þessum skilyrðum:
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a. Peningastofnanir þessar mega eingöngu nota féð til þess að lána það út 
til rekstrarlánafélaga samkvæmt þessum lögum.

b. Þær endurgreiða lánin, ásamt vöxtum, á tilsettum gjalddaga.
c. Vextir miðist á hverjum tíma við lánskjörin á láni því, er um ræðir i 

8. gr., að viðbættri framfærslu, er fjármálaráðherra ákveður.

10. gr.
Fjármálaráðherra getur með reglugerð sett nánari ákvæði um rekstrar- 

lánafélög þau, er bér um ræðir, og gefið út leiðbeinandi fyrirmyndir að sam- 
þykktum slikra félaga.

11. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Á þinginn 1928 báru Sjálfstæðismenn i efri deild fram frv. um atvinnu- 
rekstrarlán fyrir atvinnurekendnr. Frv. þetta var tafið svo, að það varð ekki út- 
rætt. Á siðasta þingi flutti stjórnin frv. sama efnis, en þvi var aðeins ætlað að 
ná til þeirra, er landbúnað stunda. Tillögur komu fram um að frv. næði einnig 
til bátaútvegsmanna, eo þær voru felldar. Pað liggur í hlutarins eðli, að þörf 
bátaútvegsmanna og iðnrekenda fyrir atvinnurekstrarlán er engu minni en sveita- 
bænda, og hvorirtveggja eiga allajafnan mjög erfitt með að afla sér nauðsynlegs 
rekstrarfjár. Úr þessu viljum vér bæta með ákvæðum frv., og þá jafnframt setja 
nauðsynleg tryggingarákvæði um sjálfan félagsskapinn. Að öðru leyti verður gerð 
nánari grein fyrir frv. í framsögu.

Wd, 30. Frumvarp

til laga um Fiskiveiðasjóð íslands.

Flutningsm.: Jóhann Jósefsson, Ólafur Thors, Jón Ólafsson, Hákon Kristófersson, 
Jón Sigurðsson, Pétur Ottesen og Jón Auðunn Jónsson.

I. KAFLI.

Tilgangar sjóðsins og deildaskipting.

1. gr-
Tilgangur Fiskiveiðasjóðs íslands er að styðja bátaútveg landsmanna og 

smáiðju með hagkvæmum lánum.
2. gr.

Fiskiveiðasjóðurinn skiptist i tvær deildir, með aðgreindum fjárhag: 
Skipakaupadeild og rekstrarlánadeild.
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II. KAFLI.

Skipakaapadeild.

3. gr.
Höfustóll skipakaupadeildar er:

1. Eignir sjóðsins i peningum og skuldabréfum eins og þær verða, er lög þessi 
öðlast gildi.

2. 100 þúsand króna árlegt framlag úr ríkissjóði í 10 ár, en þaðan af 35 þús- 
und krónur á ári.

4. gr.
Skipakaapadeild skal gefa út vaxtabréf. Skulu það vera skuldabréf, er 

bljóða á handhafa, en nafnskrá má þau i bóknm sjóðsins. Stjórn sjóðsins kveð- 
ur á um útlit bréfanna. Fjármálaráðherra og stjórn sjóðsius undirrita bréfin.

Aldrei má vera meira i nmferð af vaxtabréfum en nemur ferfaldri upp- 
hæð höfuðstóls Fiskiveiðasjóðsins.

Nánari ákvæði um bréf þessi setur fjármálaráðherra i reglugerð.

5. gr.
Leggja skal i varasjóð tekjuafgang þann, er kann að verða samkvæmt 

árlegum reikningsskilum sjóðsins, eftir að 373°/® ársvextir af höfuðstólnum hafa 
verið lagðir við hann, þangað til varasjóður er orðinn 15®/o af upphæð höfuð- 
stóls. Þar eftir er stjórn sjóðsins skylt að leggja i 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.

Fé varasjóðs má ekki nota til útlána, heldur skal það ávaxtað á þann 
hátt, að handhært sé, eftir þvi sem nánar verður ákveðið í reglugerð Fiski- 
veiðasjóðs. Af varasjóði skal greiða tap, er Fiskiveiðasjóður kann að verða 
fyrir vegna útlána.

6. gr.
Til tryggingar vaxtabréfum skipakaupadeildar er:

1. Skuldabréf þau, er deildin fær frá lántakendum.
2. Varasjóður deildarinnar.
3. Höfuðstóll deildarinnar.
4. Ábyrgð rikissjóðs.

Ef taka þarf til trygginganna, skal það gert í þeirri röð, sem hér er talin.

7. gr.
Fé skipakaupadeildar má eingöngu lána til:

1. Skipakaupa, allt að 60 smálesta.
2. Stofnsetningar iðjufyrirtækja i sambandi við fiskiveiðar, svo sem til hag- 

nýtingar fiskiúigangi, lifrarbræðsln, íshúsa og kælihúsa.
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 úr deildinni má veita gegn þessum tryggingnm:

a. Gegn fasteignaveði, með tryggingn innan */s af virðingarverði veðsins, enda 
hvíli ekki veðsknldir til annara en opinberra sjóða á eigninni á nndan veð- 
rétti deildarinnar.

b. Gegn 1. veðrétti i skipi, allt að helmingi virðingarverðs, enda sé virðingin 
framkvæmd eftir reginm Samábyrgðar lslands á fiskiskipum. Veðréttnr deild- 
arinnar gengnr fyrir sérhverjnm veðrétti í skipinu, að opinbernm gjöldum 
einnm nndanskildnm.

9. gr.
Eignir þær, er skipakaupadeildin teknr að veði, skal á kostnað lánþega 

virða á þann hátt, er nánar verðnr tiltekið i reglugerð sjoðsins.

10. gr.
Lán úr skipakanpadeild má veita:

a. Skipakanpalán til allt að 10 ára.
b. Lán til stofnsetningar iðnaðarfyrirtækja til allt að 20 ára, enda sé fasteigna- 

veð fyrir.
Lánin mega vera afborgnnarlans 1—3 ár, en endurgreiðist að öðrn leyti 

með jöfnnm afborgnnnm.
11. gr.

Lán þan, er skipakanpadeildin veitir, má hún greiða i vaxtabréfnm 
sjóðsins eftir ákvæðisverði þeirra, en lánþegi hefir rétt til að heimta, að stjórn 
Fiskiveiðasjóðsins annist endnrgjaldslanst nin að koma þeim í peninga, svo sem 
þan ganga bezt, en borga verðnr haon kostnað þann, sem af þvi leiðir, svo og 
affóll. Fiskiveiðasjóðnrinn hefir þó jafnan rétt til að greiða lánin i peningnm með 
þeirri npphæð, sem hann getur fengið fyrir vaxtabréfin, eða þan hafa verið seld 
fyrir, að frádregnnm öllnm beinnm kostnaði.

Stjórn sjóðsins má semja nm söln vaxtabréfa fyrirfram og bjóða þan 
opinberlega almenningi til söln, enda samþykki ráðherra sölnverðið og npphæð 
bréfa þeirra, er selja má fyrirfram.

Nú ern vaxtabréf seld með affölinm, og má þá nafnverð lánanna fara 
svo mikið fram úr takmörknm þeim, sem sett ern í 8., 9. og 13. gr., sem af- 
föllnnnm nemnr.

12. gr.
Lánnm þeim, er skipakanpadcildin veitir, má ekki segja npp, meðan lán- 

þegi gegnir að ölln skyldnm þeim, er hann hefir nndirgengizt. En ef ákvæðis- 
gjöld hans verða eigi greidd á réttnm gjalddaga, eða veðið gengnr úr sér, svo 
að það er eigi lengur svo tryggjandi sem vera skal, eða haldi sknldnnantur ekki 
vátryggðum eignnm, sem að veði érn og taldar ern með i matinn, eða falli á 
veðið skattar, gjöld eða veðkröfnr, er ganga fyrir kröfnm deildarinnar, eða nýr 
eigandi vanrækir að taka lánið að sér, er stjórn Fiskiveiðasjóðsins heimilt að 
telja eftirslöðvar lánsins komnar i gjalddaga þegar, án nppsagnar.
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13. gr.
Skuldnnantar skipakanpadeildar skulu greiða vexti, afborganir og tillag 

til að borga kostnað við sjóðinn i einu lagi, með jafnri npphæð samtals hvern 
gjalddaga.

Hver lántakandi skal greiða 1% af lánsnpphæð sinni i varasjóð, um leið 
og hann teknr lánið.

Árlegt tillag, til að borga kostnað við sjóðinn og til varasjóðs, er V*0/® 
& ári af npphæð lánsins eins og það var fyrir hvern gjalddaga. Gjald þetta fellnr 
bnrtn, ef vextir þess flokks, sem lánið er veitt úr, ern 6°/o eða hærri; og ef 
vextirnir ern milli 51/)0/* og 6°/o, færist gjaldið niðnr hlntfallslega, svo að vext- 
irnir að viðbættn gjaldinu fari ekki fram úr 6%.

14. gr.
Afborgnnnm þeim og endnrborgnnnm, sem greiddar ern í peningnm á 

hverjnm gjalddaga af lánnm þeim, sem veitt hafa verið vegna sölu vaxtabréfa, 
skal varið til að innleysa vaxtabréf þan, er skipakaupadeildin hefir gefið út, 
eftir hlntkesti, sem notarins publicus hefir nmsjón með og fram fer í viðnrvist 
tveggja manna. Annan kveðnr ráðherra til þess, hinn stjórn sjóðsins. Þá er 
hlntkesti hefir farift fram, skal anglýsa með 9 mánaða fyrirvara tölurnar áa vaxta- 
bréfnm þeim, er npp hafa komið til innlansnar, og á hverjum gjalddaga þan 
verði úlborgnð. Nánari ákvæði nm anglýsingar þessar skal setja í reglngerð 
Fiskiveiðasjóðsins. Sjóöurinn má og innleysa vaxtabréf í stærri stíl.

15. gr.
Handhafar eða eigendnr vaxtabréfa þeirra, er innleysa skal, geta, gegn 

þvi að afhenda þan með vaxtamiðnm, er þeim fylgja, fengið útborgaðan höfnð- 
stól þeirra á ákveðnnm gjalddaga, og er eigi skylt að greiða vexti af höfnðstóln- 
nm npp frá þvi.

16. gr.
Höfuðstóll og vaxtafé, sem komið er i gjalddaga til útborgnnar, rennnr í 

varasjóð skipakanpadeildarinnar, sé þess eigi vitjað innan 20 ára frá gjalddaga.

17. gr.
Nú glatast vaxtabréf, sem nafnskráð er í bóknm skipakanpadeildar, og 

getnr þá stjórn sjóðsins á kostnað eiganda innkallað handhafa bréfsins með 12 
mánaða fyrirvara, með anglýsingn, er birt sé þrisvar sinnnm samfleytt i blaði 
þvi á fslandi, er flytnr opinberar anglýsingar. Ef enginn gefnr sig fram með 
bréfið i tæka tið, getur stjórn Fiskiveiðasjóðsins útgefið handa hinnm skráða 
eiganda nýtt vaxtabréf, með sömn npphæð og það, er glataðist, án þess að nokknr 
annár, er vaxtabréfið kann að hafa verift afsalað, geti þar fyrir búið kröfn á 
hendnr sjóðnnm. Um ógilding annara vaxtabréfa fer eftir almennnm lögnm.

18. gr.
Vaxtabréf þan, er innleyst hafa verift með hlntkesti, eða hafa verið notnð
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til afborgana af lánum, má ekki framar setja i veltu, heldnr skal ónýta þan 
nndir eins, ásamt vaxtamiðnm og stofnnm þeirra, á þann hátt, að þan með því 
verði ógild, og leggja þan til geymsln i fjárhirzlu Fiskiveiðasjóðs, og skal svo 
við lok næsta reikningsárs brenna þan i viðnrvist endnrskoðenda, ásamt vaxta- 
miðum þeim, er innleystir hafa verið það reikningsár.

19. gr.
Vaxtamiða og vaxtabréf, sem komin ern i gjalddaga, skal borga út i 

afgreiðsln Fiskiveiðasjóðs i Reykjavik. í reglngerð sjóðsins má ákveða, að útborg- 
anir þessar fari einnig fram annarsstaðar.

20. gr.
Þegar lán er komið í gjalddaga, hefir skipakanpadeild heimild til að 

láta selja veðið við opinbert nppboð, án nndanfarins dóm, sáttar eða fjárnáms, 
samkvæmt ákvæðnm i tilskipnn nm fjárráð ómyndugra 18. febr. 1847, 10. gr., 
eða láta leggja deildinni það út til eignar, ef þðrf er á. Fiskiveiðasjóður þarf ekki 
að láta neinn vera fyrir sfna hönd við uppboðið, og skal þar ekki taka mótmæli 
skuldunants til greina, nema þau sén auðsjáanlega á rökum byggð, og eigi er 
heldur hægt að stöðva eða ónýta nppboðið með neinskonar málskoti.

Fiskiveiðasjóðnrinn hefir aftnr á móti ábyrgð á þvf, að sknldin sé rétt 
og komin í gjalddaga, og sknldnnant er frjálst að höfða mál til endnrgjalds á 
ölln því, er bann befir skaðazt á nppboðinn, og öllnm málskostnaði að skaðlansn.

Fiskiveiðasjóðnrinn getnr löglega samið svo nm við sknldunanta sina, að 
nppboð á veðsettnm eignnm megi fara fram i skrifstofn nppboðshaldara.

21. gr.
Rikissjóðnr kanpir vaxtabréf sjóðsins fyrir allt að hálfri milljón króna, 

þegar stjórn Fiskiveiðasjóðs óskar þess. Heimilt er ríkisstjórninni að taka lán 
handa rfkissjóði í þessn skyni, ef hún telur þess þörf.

III. KAFLI.

Rekstrarlánadeild.

22. gr.
Rfkisstjórnin skal tryggja rekstrarlánadeild Fiskiveiðasjóðsins allt að 2 

millj. króna lán frá ári til árs, eða taka allt að þessari upphæð að láni handa 
sjóðnum i þessu skyni.

Fé þessn skal varið samkvæmt lögnm um rekstrarlánafélög fyrir báta- 
útveg og smáiðjn. Ennfremnr er rekstrarlánadeUd beimilt að veita rekstrarlán 
einstóknm mönnnm, er reka bátaútveg eða smáiðjn, ef stjórn sjóðsins þykir 
ástæða til, gegn fnllnægjandi tryggingnm.

Alpt 1930. A. (42. löggjafarping). 28
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23. gr.
Verði halli á lánsstarfsemi deildarinnar, greiðist hann úr varasjóði skipa- 

kanpadeildar.

IV. KAFLI.

Ymisleg ákvaði.

24. gr.
1 stjórn Fiskiveiðasjóðs eiga sæti 3 menn, er ráðherra skipar, einn fram- 

kvæmdarstjóri og tveir gæzlnstjórar. Forseti Fiskifélags tslands skal hafa á hendi 
framkvæmdarstjórn Fiskiveiðasjóðs. Gæzlnstjórar sknln skipaðir til 4 ára, og 
ganga úr annaðhvert ár til skiptis, í fyrsta skipti eftir hlntkesli. Skal að minnsta 
kosti annar gæzlnstjórinn hafa sérþekkingn á sjávarútvegi.

Um þóknnn til framkvæmdarstjóra og gæzlnstjóra fer eftir ákvörðnn 
ráðherra.

Ráðherra getnr vikið stjórnendnm sjóðsins frá um stnndarsakir, einnm 
eða fleirnm, þegar honnm þykir brýn nauðsyn til bera, og að fnlln og öllu, ef 
miklar sakir ern, enda geri þeim skriflega grein fyrir, hvað veldnr.

25. gr.
Fyrst nm sinn, þangað til stjórn sjóðáins með samþykki ráðherra gerir 

aðra ákvörðnn, hefir Fiskifélag tslands á hendi alla afgreiðsln Fiskiveiðasjóðs, 
þar á meðaí bókfærsln hans, og leggnr honum til trygga skjalavörzln, fyrir þókn- 
nn, er um semnr. Verði ágreiningnr, úrsknrðar ráðherra npphæðina.

26. gr.
Reikningar Fiskiveiðásjóðs sknln endnrskoðaðir af 2 mönnnm, er ráð- 

herra skipar til þess. Um störf þeirra og þóknnn fyrir þan skal ákveðið i regln- 
gerð sjóðsins,

Meðan Fiskifélagið hefir afgreiðsln á hendi fyrir sjóðinn, sknln endnr- 
skoðendnr Fiskifélagsins hafa endnrskoðnn reikninga Fiskiveiðasjóðs á hendi, 
gegn þóknnn, sem reglngerð sjóðsins ákveðnr.

Ráðherra getnr, hvenær sem er, krafizt allra npplýsinga nm hag sjóðsins.
Ráðherra úrsknrðar ársreikninga sjóðsins, og sknln þeir birtir I B-deiId 

Stjórnartiðindanna.
27. gr.

t reglngerð fyrir Fiskiveiðasjóðinn má setja þan ákvæði nm stjórn sjóðs- 
ins og starfræksln, er nanðsynleg þykja, þótt ekki sé gert sérstaklega ráð fyrir 
þeim I þessnm lögnm, enda fari þan ekki i bága við nein ákvæði í lögnnnm.

28. gr.
Fiskireiðasjóðnrinn er nndanþeginn öllnm tekjuskatti, útsvari, stimpilgjaldi
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og öðrum sköttum til rikis og sveitarfélaga. Svo á hann og rétt á að fá ókeypis 
eignar- og veðbókarvottorð fyrir sjálfan sig.

29. gr.
Með lögum þessnm eru úr gildi numin lög nr. 52, 10. nóvember 1905, 

um stofnun Fiskiveiðasjóðs íslands, og lög nr. 29, 16. nóvember 1907, um láns- 
deild við Fiskiveiðasjóð íslands, og önnur lagaákvæði, sem koma i bága við 
lög þessi.

30. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. október 1930.

Greinargerð.

Á tveim undanförnum þingum hefir verið flutt frv. um Fiskiveiðasjóð 
Islands, sem miðað hefir að þvi að efla mjög sjóðinn frá þvi, sem nú er. Frv. 
þetta hefir ekki náð fram að ganga. Nú er frv. þetta enn lagt fyrir þingið með 
þeim breytingum, að sveigt er inn á þá braut, er Nd. aðhylltist á siðasta þingi, 
að tviskipta starfsemi sjóðsins, þ. e. skipakaupadeild og rekstrarlánadeild. Að 
öðru leyti verður nánari grein gerð fyrir frv. i framsögu.

líd. 31. Frnmvarp

til laga um sölu prestssetursjarðarinnar Hólma i Reyðarfirði.

Flutningsm.: Sveinn Ólafsson.

1- gr.
Að fengnu samþykki sóknarprests skal rikisstjórninni heimilt að selja 

Eskifjarðarhreppi prestssetursjörðina Hólma i Reyðarfirði með húsum og inn- 
stæðukúgildum þeim, sem staðnum fylgja, en án itaka utan heimalands Hólraa.

2. gr.
Nú telur prestur eða kirkjustjórn haldkvæmt að undanþiggja sölu 

einhverjar landsnytjar til handa sóknarprestum i Hólmaprestakalli, og getur 
rikisstjórnin þá undanskilið sölunni varphólma staðarins og hæfilega spildu 
af ræktanlegu landi nærri varplandinu fyrir smábýli' eða litið kúabú.

3. gr.
Um mat á jörðinni eða þvi, sem selt verður, og greiðslu kaupverðs 

fer eftir ákvæðum laga nr. 50, 16. nóv. 1907, um sölu kirkjujarða.
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4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Um ástæður fyrir frv. þessu má um flest visa til þskj. 87 frá 1929. 
Frv. var þá flutt í liku formi og nú, en afgreitt með rökstuddri dagskrá. Var í 
þvi frv. ráðgert að undanskilja sölu varpbólma staðarins og'svo mikið af heima- 
landi, sém nægja mundi allstóru búi, ef prestar siðar kynnu að kjósa bústað á 
Hólmum fremur en á Cskifirði.

Nú hefir Eskifjarðarhreppur falazt eftir kaupum á öllu landi staðarins 
og sóknarprestur mælt með þeirri ráðstöfun, enda hefir hann tryggt sér bústað 
á Eskifirði, selt Eskifjarðarhreppi hús þau og mannvirki, sem hann átti á staðn- 
um, en leigt jarðarafnotin. Má nokkurnveginn &ð visu ganga um það, að prestar 
eftirleiðis muni fremur kjósa sér bústað á Eskifirði, þar sem lika er önnur kirkja 
prestakallsins og bústaðurinn nokkurnveginn miðstæður, en á Hólmum, sem 
liggja nær öðrum enda þessa viðlenda prestakalls.

Vafalaust er, að Eskifjarðarhreppur hefir fyllstu þörf íyrir allt land Hólma. 
Hreppsbúar eru um 800, en land það, sem hreppnum telst og þó er í einstakra 
manna eigu, er aðeins P/s—2 km. strandlengja, sæbrött, grýtt og ófrjó. Gripa- 
eign og jarðrækt er því mjóg lítil. Alls munu i hreppnum 35 eða 36 kýr, sem að 
miklu leyti verður að kaupa hagbeit og fóður fyrir frá nágrannabreppunum.

Að dómi sérfróðra manna stafar’ bein vanheilsuhætta af vöntun lands- 
nytja og mjólkurskorti á slikum stöðum sem Eskifirði. Mjólkurneyzlan þar, eftir 
kúafjölda, mun tæpast meiri en V4 af þvf, sem talið er lágmarksþörf fyrir heil- 
brigða menn, en aðfengin mjólk bæði torgæt og dýr.

Engin opinber landareign liggur svo nærri kauptúninu, að notazt geti 
ibúunum, nema Hólmar; en reynsla siðari ára hefir sýnt, að þessi forna stór- 
býlisjörð er háð sömu lögum sem aðrar fólksfrekar sveitajarðir og nýtist aðeins 
að litlu leyti fámennum búendum. Hinsvegar eru landkostir jarðarinnar svo miklir 
og ræktunarmöguleikar, að fulinægt geta þvi fjölmenni, sem i grenndinni býr við 
landsnytjaskort; en engin von er til þess, að fyrir hverful leiguliðanot af jörð- 
inni, sem Eskfirðingar hafa nú fengið, geti þeir lagt í dýr og stórfelld ræktunar- 
fyrirtæki.

Með umræddri söiu Hólma mundi það tvennt unnið, að bætt væri úr 
brýnni og aðkallandi þörf fjölmenns hreppsfélags og falið verðmæti þessarar 
jarðar gert þjóðfélaginu arðbært.
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Bíd. 33. Frumvarp

til laga um breyting á vegalögum, nr. 41, 4. júni 1924.

Frá Magnúsi Torfasyni og Jörundi Brynjólfssyni. -

Á eftir A. 4 i 2. gr. laganna komi nýr tölul.:
Skeiðabraut, frá vegamótum Suðurlandsvegar norðan Flatbolts upp 

Skeið og Hrunamannahrepp að Brúarblöðum.

Greinargerð.

í frumvörpum þeim, sem undanfarin ár hafa verið borin fram um fjölg- 
un þjóðvega, er Skeiðabrautin sú, sem langsamlega mest umferð er um.

Nú hefir Mjólkurbú Fióamanna verið stofnað, og sendir allmikill hluti 
breppsins þangað mjólk sina, þegar ófærð eða snjóar tálma ekki. Hefir því nauð- 
syn þessa vegar margfaldazt.

Enn má geta þess, að vegur þessi mundi verða einn mest farinn ferða- 
mannavegur.

Wd. 33. Framvarp

til laga um verðfestingu pappirsgjaldeyris.

Flutningsm.: ólafur Tbors, Jón A. Jónsson.

1. gr.
Svo fljótt sem við verður komið, og eigi síðar en 1. júlí 1931, skal 

Landsbanki íslands gefa út og setja i umferð gullgilda, innleysanlega seðla 
samkvæmt ákvæðum 3.—12. gr. laga nr. 10, 15. april 1928, um Landsbanka 
Islands. Seðlar þessir skulu að útliti vera greinilega frábrugðnir þeim seðlum, 
sem nú eru í umferð.

2. gr.
Meðan núverandi seðlar Landsbankans og ríkissjóðs og seðlar íslands- 

banka eru i umferð, skal gildi þeirra gagnvart gulli og gullgildum seðlúm 
vera þannig, að 100 kr. í þessum seðlum, sem nefnast íslenzkar pappirskrón- 
ur, jafngildi 81 kr. og 70 au. i gullgildum seðlum og gullmynt. Eftir 31. des. 
1934 skulu þessir seðlar ekki lengur vera löglegur gjaldeyrir manna i milli 
eða i opinber gjöld, en bankarnir skulu þó enn um 2 ár vera skyldir að inn- 
leysa seðla, sem framvisað verður, eftir reglum, sem fjármálaráðberra setur.
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3. gr.
Allar kröfur, skuldir og skuldbindingar, sem taldar eru i krónutali og 

stofnaðar eru eða stofnaðar verða á timabilinu 7. ágúst 1914 til 1. jan. 1933, 
skulu lúkast i íslenzkum pappirskróuum. Eftir að seðlar samkv. 1. gr. eru 
komnir i umferð, skal greiðanda ávallt heimilt að inna greiðsluna alla eða 
nokkurn hluta hennar af hendi i gullgildum krónum, eftir því hlutfalli, að 
hverjar 81.70 gullkrónur jafngildi 100 kr. af þeirri upphæð, sem greiða ber i 
pappirskrónum.

Á sama hátt skulu allar framhaldandi greiðslur, sem taldar eru i krón- 
um, svo sem landskuldir, húsaleiga, vextir, kaupgjald, iðgjöld og því um likt, 
svo og skattar og gjöld til opinberra þarfa, lúkast í íslenzkum pappirskrón- 
um, eða jafngildi þeirra i gullkrónum samkvæmt framansögðu, til ársloka 1932.

4. gr.
Frá ársbyrjun 1933' skulu allar greiðslur þær, sem ræðir um i 3. 

gr., umreiknaðar i gullgildar krónur með lækkaðri krónutölu eftir hlutfallinu 
81.70:100. Frá sama tima skulu allar verzlanir verðleggja vörur sinar i gull- 
giidum krónum og rikissjóður inna af hendi launagreiðslur i gullgildum 
krónum, og skulu allar upphæðir þessar lækka að krónutali eftir hlutfallinu 
81.70 :100 frá þvf, sem vera mundi á sama tima, ef greittværii pappirskrónum.

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.

6. gr.
Meðan núverandi seðlar Landsbankans og seðlar íslandsbanka eru i 

umferð og eru löglegur gjaldeyrir, skal báðum bönkunum skylt að innlevsa 
þá með gullmynt eða gullgildum seðlum, ef handhafi óskar, þannig að 81.70 
kr. i gullmynt eða gullgildum seðlum séu greiddar fyrir hverjar 100 kr. í 
núverandi seðlum. Nánari reglur um þessa innlausnarskyldu geturráðberra sett.

7. gr.
Með konunglegri tilskipun má setja ákvæði um skiptimynt, svo sem 

þarf vegna framkvæmdar þessara Jaga.

8. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Greinargerð.

Frumvarp þetta er samhljóða frv., er við lögðum fyrir siðasta Alþingi, 
að öðru en því, að frestur til framkvæmda á ákvæðum frv. er framlengdur 
um eitt ár.

Að öðru leyti vísast til greinargerðar, er fylgdi frv. í fyrra.

Ed. 34. Frnmvarp

til laga um aukna landhelgisgæzlu.

Flutningsm.: Halldór Steinsson.

1. gr-
Rikisstjórnin skal svo fljótt, sem verða má, láta kaupa eða byggja nýtt 

skip til landhelgisgæzlu.

2. gr.
Til kaupa eða byggingar skipsins skal verja fé úr landhelgissjóði.

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

Á s t æ ð u r.

Á undanförnum árum heflr landhelgisgæzlunni umhverfis landið verið 
mjög ábótavant, og öllum þorra landsmanna er orðið það Ijóst, að til þess að 
smábátaútvegurinn geti þrifizt, þarf að koma gæzlunni i sæmilegt horf.

Á Alþingi 1928 var samþykkt, svo að segja i einu hljóði, að láta byggja 
nýtt strandvarnarskip, en reynslan hefir þegar sýnt, að þótt skipin værn þrjú, 
var langt frá því, að vörnin væri nægileg. Þegar nú þar við bætist, að eitt þess- 
ara skipa, »Þór«, hefir nýlega strandað og er úr sögunni, þá getur engum dulizt, 
að gæzlan verður algerlega ófullnægjandi með 2 skipum og því brýn nauðsyn á 
að kaupa eða byggja eitt skip i viðbót.

Það má telja nokkurnveginn vist, að dómi þeirra manna, er þekkingu 
hafa á þessum málum, að hið nýja skip mætti vera töluvert minna og að mun 
ódýrara en »Óðinn« og »Ægir« og mundi eigi að siður geta komið að full- 
um notum.

Það má segja, að fiskigöngur og fiskimið i kringum strendur landsins séu, 
enn sem komið er, litt rannsökuð, en hinsvegar mundi itarleg rannsókn á þessu 
sviði hafa hina mestu þýðingu fyrir vöxt og viðgang sjávarútvegsins, og væri því
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mjög æskilegt, að hún þyrfti ekki að dragast lengur. Ef nú eitt skip yrði fengið 
i viðbót til landhelgisgæzln, þá virðist ekki fjarri lagi að ætla, að það jafnhliða 
gæzlunni gæti annazt fiskirannsóknir umhverfis landið.

Þingskjal 34—36

líd. 35. Breytlngartlllaga

við frv. til laga um breyting á vegalögum, nr. 41, 4. júní 1924.

Frá Bernharði Stefánssyni, Bjarna Ásgeirssyni og Pétri Ottesen.

Aftan við frumvarpsgreinina bætist:
a. Við B. 2 í 2. gr. laganna bætist: og frá vegamótum norðan Gljúfurár að 

Eláffossbrú.
b. Aftan við C. 3 i 2. gr. laganna komi nýrtölnl.:

Eyjafjarðarbraut, frá Akureyri að Saurbæ.

Hld. 30. Frumvarp

til laga um heimild fyrir rikisstjórnina til þess að láta leggja járnbraut frá 
Reykjavík til Ölfusár.

Flutningsm.: Jörundur Brynjólfsson, Jón ólafsson, Einar Jónsson, Magnús 
Torfason, Gunnar Sigurðsson, Magnús Jónsson.

1. gr-
Landsstjórninni er beimilt að láta leggja járnbraut írá Reykjavik um 

Hellisbeiði að endastöð austan eða vestan Ölfusár. Sporvidd brautarinnar skal 
vera 1.067 metrar, og skal gerð hennar i aðalatriðum sniðin eftir tillögum Sv. 
Möllers verkfræðings.

2. gr.
Kostnaðinn við járnbrautargerðina skal greiða þannig:

a. Reykjavíkurkaupstaður kostar land undir stöðvar og greiðir bætur allar 
fyrir landnám, jarðrask og átroðning vestan afréttar eða almennings á 
Hellisheiði.

b. Árnessýsla kostar á sama hátt land undir stöðvar og greiðir bætur allar 
fyrir landnám, jarðrask og átroðning austan afréttar eða almennings á 
Hellisbeiði.

c. Ríkissjóður leggur fram kostnaðinn að öðru leyti þannig:
1. Sem beint framlag 21/’ millj. kr. Af þessu framlagi skal að minnsta



kosti 1 millj. kr. vera handbær, þegar byrjað er á verkinu, og allt að 
l1/* millj. kr. lagt fram með árlegum greiðslum, meðan verkið stendur 
yfir.

2. Sem lán til fyrirtækisins það, er til vantar.

3. gr.
Landsstjórninni er heimilt að taka fé það, er ræðir um i 2. gr. c. 2, 

að láni handa rikissjóði. Sömuleiðis er henni heimilt að taka lán til greiðslu 
á framlagi ríkissjóðs samkvæmt 2. gr. c. 1, að þvi leyti, sem ekki verður veitt 
fé til þess i fjárlögum eða það greitt af handbærum tekjuafgangi.

4. gr.
Járnbrautin, ásamt öllum tækjum og mannvirkjum, er henni tilheyra, 

verður eign ríkissjóðs. Rekstri brautarinnar skal haldið uppi á kostnað rikis- 
sjóðs, nema öðruvísi verði ákveðið með Iögum. Rikisstjórninni er veitt heim- 
ild til að ákveða með reglugerðum flutningsgjöld og fargjöld með brautinni, 
svo og annað það, er ákveða þarf starfrækslunnar vegna, eða til öryggis fyrir 
starfsfólk brautarinnar, notendur og almenning.

1 reglugerðum, er settar verða samkvæmt þessari lagagrein, má ákveða 
sektir fyrir brot á þeim.

Laun framkvæmdarstjóra og fastra starfsmanna við rekstur brautar- 
innar skulu ákveðin með lögum.
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5. gr.
Þegar rikisstjórnin hefir ákveðið að ráðast í framkvæmd járnbrautar- 

lagningarinnar, eru landeigendur og leiguliðar á þvi svæði, sem mannvirkin 
eiga að ná yfir, skyldir að þola þau á löndum sinum og lóðum, láta af hendi 
land og mannvirki og þola hverskonar afnot af landi, takmarkanir á umráða- 
rétti og óþægindi, sem nauðsynleg eru vegna framkvæmdar verksins, víðbalds 
þess og starfrækslu brautarinnar, gegn fullu endurgjaldi, sem ákveðið skal með 
mati samkvæmt lögum nr. 61, 14. nóv. 1917, ef samkomulag næst eigi.

6. gr.
Rekstri brautarinnar skal haga svo, að tekjur hennar svo fljótt sem 

unnt er nægi til þess að ávaxta og endurgreiða þann hluta stofnkostnaðarins, 
sem heimilað er að taka að láni samkvæmt 2. gr. c. 2.

7. gr.
Heimild þessi gengur i gildi þegar rikisstjórnin leggur fram 1 millj. kr. 

samkvæmt 2. gr. c. 1, og hefir tryggt sér lánsfé það, sem hún telur þurfa til 
fyrirtækisins. Eigi verður þó byrjað á framkvæmd verksins, annars en undir- 
búnings, fyrr en á árinu 1932.

Alþt. 1930. A. (42. löggjafarþing). 29
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Greinargerð.

Frumvarp þetta er samhljóða frnmvarpi því um þetta efni,- er flutt var & 
Alþingi 1926 og þá var óútrætt. Aðeins er sú ein breyting gerð á frumvarpinu, 
að hér er gert ráð fyrir að verkið verði hafið 1932.

Ástæðurnar fyrir framkvæmdum þessa máls eru nú hinar sömn og áður, 
nema hvað nauðsynin á bættum samgöngum austur um Hellisheiði vex nærri 
með hverjum deginum, sem liður.

Til frekari skýringar er hér prentuð greinargerð sú, er fylgdi frumv. 1926:

»Árið 1894 var borið fram frumvarp á Alþingi um að leggja járnbraut á 
íslandi. Var það félag nokkurra manna, sem i þetta vildi ráðast. Var fyrst og 
fremst til þess ætlazt, að byrjað yrði á lagningu hennar úr Reykjavik og austur 
í Árnessýslu, alla leið að Þjórsá. En félagið hafði lika i huga að leggja járnbrant 
héðan eða af Akranesi norður i land, alla leið til Eyjafjarðar. Auk þess ætlaði 
félagið sér að bafa skip i förum milli Englands og Reykjavikur og eitt eða tvö 
skip i strandferðum hér við land. Landið skyldi greiða félaginu 50 þús. kr. á
ári i 30 ár til styrktar járnbrautinni, ef hún væri lögð að Þjórsá.

Um þefta mál urðu miklar umræður á þingi, en ekki náði það fram að
ganga, vafalaust mest fyrir þá sök, að málið var illa undirbúið. Það varð þá ekki
útrælt. En út af umræðunum, sem urðu um málið, skýrðist það mjög mikið. Og 
þær munu hafa orðið til þess, að meðal nokkurra áhugasamra framfaramanna 
befir málið verið vakandi, þólt róðnrinn hafi seint sótzt.

Á Alþingi 1907 voru veittar 16500 kr. tii þess að gera nákvæmar land- 
mælingar, er gætu orðið lagðar til grundvallar við ákvörðun járnbrautarstæðis frá 
Reykjavik til Pjórsár. Fyrir þetta fé fengust nákvæmar bæðamælingar á fjall- 
lendinu öllu milli Reykjavikur og Árnessýslu. Þorvaldur Krabbe verkfræðingur 
framkvæmdi svo hina fyrstu rannsókn á járnbrantarleiðinni austur um fjall eftir 
landsuppdráttum og með því að ferðast. Hann taldi, að hentugasta leiðin væri 
frá Reykjavik upp Mosfellssveit og Mosfellsdal, yfir Mosfellsheiði nyrzt, fyrir norðan 
og austan Pingvallavatn niður með Sogi og vestur yfir það neðan til og svo að 
Ölfusárbrú. Kostuaðinn við þá brant með 1 metra sporvidd taldi hann 31/* 
milljón kr.

Árið 1911 veitti Alþingi 3000 kr. til framhaldsrannsóknanna á járnbrautar- 
stæði frá Reykjavik austur I Árnes- og Rangárvallasýslu. Jón Þorláksson ráðherra, 
er þá var landsverkfræðingor, sá um rann&ókn þessa. Þórarinn Kristjánsson 
verkfræðiugnr var síðan ráðinn til að gera mælingar og uppdrætti af undirbygg- 
iugu brautarinnar frá Reykjavík að Hvitá. Umsjón með þessum starfa hafði Jón 
Þorláksson. Hann rannsakaði og málið mjög ítarlega bæði hér og erlendis.

Rannsókn Jóns Þorlákssonar og Þórarins Kristjánssonar breytti ekki 
þeirri niðurstöðu, er Krabbe hafði komizt að um legu brautarinnar úr Reykjavik 
og austur á móts við Búrfell f Grimsnesi, en Jón Þorláksson telur þó um fleiri 
leiðir geti verið að velja. En stofukostuað brautarinnar frá Reykjavik austur að 
Þjórsá taldi hann 3500000 kr.
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Árið 1913 var flntt frumv. & Alþingi um að veita fjelagi heimild til þess 
að leggja járnbraut frá Reykjavík og austur yfir fjalf. Um málið urðu miklar 
umræður, en ekki náði það enn fram að ganga.

Sfðan þetta var hefir máiið verið rannsakað mjög itarlega. Hefir norskur 
verkfræðingur, Sverre Möller, aðallega haft þá rannsókn á hendi ásamt vegamála- 
stjóra Geir G. Zoéga, og nægir i þvi efni að visa til skýrslu þeirrar, er prentuð var 
1924, og framhaldsskýrslu um járnbrautarmálið eftir Geir G. Zoéga, dags. 22. f. m.

Stofnkostnaður brautarinnar með vöxtum, miðað við núverandi verðlag og 
að brautin verði byggð á 3 árum, frá Reykjavik austur að Ölfusá, er áætlaður, 
samkvæmt framhaldsskýrslu Geirs G. Zoéga, 6250000 kr„ en með brú á öifusá 
6475000 kr.

Þetta er að vísu mikið fé, en þegar á það er litið, hve mikil vissa er 
fyrir þvi, að fyrirtækið geti fljótlega borið sig, liklega miklu fyrr en nokkurn varir, 
er það alls ekki ægilegt.

Foss skrifstofustjóri, aðalráðamaður norsku járnbrautarstjórnarinnar á 
þessu sviði, hefir ásamt Sverre Möller gert áætlun um rekstur brautarinnar. Er 
hér sett áætlun þeirra um 2. og 10. rekstrarár, samkv. frambaldsskýislu G. G. Z

2. rekstrarár. 10. rekstrarár.
Tekjur ............ kr. 421000. Tekjur ............. kr. 732000
Gjóld ............ — 358000. Gjöld ............. — 424000

Tekjuafgangur upp í vexti verður á 2. ári samkv. áætluninni 630000 kr., en á 10. 
ári 308000 kr. — eða 5% af stofnkostnaðinum. Er ekki bægt annað að segja en 
þetta sé glæsileg útkoma.

Á fyrri þingum við umræðurnar um þetta mál heflr því verið haldið fram, 
að brautin hefði ekki það mikinn fiutning, að gerlegt gæti tabzt að leggja járn- 
brautina. En samkvæmt skýrslu vegamálastjóra mun engin ástæða til að óttast, 
að brautin komi ekki tiltölulega mjög fljótt til þess að bera sig. Og rannsókn þessa 
máls sýnir, að erlendis hefði ekki verið talið áhorfsmál að leggja járnbraut um 
það land, er befði eins mikil gróðrarskilyrði og mikla flutningaþörf eins og þessi 
béruð. Þó er það öldungis vlst, að flutningaþörfin mun reynast miklu meiri en 
sú rannsókn sýnir, er gerð hefir verið um það atriði. Og fullyrða má, að sú 
áætlun verkfræðinganna um aukningu flutninga eftir að járnbrautin er lögð er 
afarvarleg. Svo varleg er sú áætlun, að flutningurihn með brantinni mun reyn- 
ast miklu meiri. Ber margt til þess. Fyrst það, að ræktun landsins eystra mun 
aukast og margfaldast, þegar Flóaáveitan er fullgerð og svona óruggar samgöngur 
eru fengnar, með stofnun nýbýla og á annan hátt. En býlafjölgun er litt hugsan- 
leg á þessum stöðvum nema svona öruggar samgöngur fáist. í öðru lagi myndu 
þessar samgöngubætur gera bændum mögubgt að húsa betur býli sín, og þar er 
afarmikið verkefni á Suðurlandsundirlendinu. En nú eru flutningaerfiðleikarnir 
það miklir, að það er að kalla óvinnandi. Þá ber á það að lfta, að bingað til 
hefir allmikil verzlun verið á Stokkseyri og Eyrarbakka. Verzlanir þar hafa tengið 
alimikið af vörum sinum beint frá útlöndum. Nú eru þessar veizlanir að hætta. 
Við þá breyting aukast atarmikið flutningarnir austur yfir fjall. Og sú aukning
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flutninga, sem af þessari breytingu stafar, hefír alls ekki komið á þær skýrslur, 
sem nm flntningana nm Hellisheiði hafa verið gerðar. Enn má benda & það, að 
griparækt kauplúnabúa bæði bér í Reykjavik og Hafnarfírði myndi aukast mjög 
mikið. Eins og kunnugt er, sækja nú Reykvikingar hey upp í Borgarfjörð, og 
myndu gera miklu meira, ef þar væri engjar nærri sjó að fá. Eystra verða óþrjót- 
andi slægjulöud á Flóaáveitusvæðinu, sem alls ekki verða notuð fyrst i stað 
nándar nærri til fulls af fólki búsettu eystra, ekki einu sinni þó að býlum fjölgi 
þar að mun. Þar er af svo afarmiklu að taka. Ættu nú Reykvikingar og Hafn- 
fírðingar kost á að ná til sín heyi austan yfír fjall á auðveldan hátt, myndu þeir 
afla sér heyja þaðan í stórum stíl. Með þessu móti myndu kaupstaðirnir hér 
syðra, ásamt sveitunum i grennd við kanptúnin, hafa það mikla mjólkuTfram- 
leiðslu, að þeim nægði til neyzlu. Það myndi skapa þessum kauptúnnm meiri 
heilbrigði og hollustu heldur en nú er. Ennfiemur er það áreiðanlegt, að kaup á 
erlendu heyi myndi að mestu hætta að því er þessa kaupstaði snertir, þegar ör- 
uggar samgöngur við áveitusvæðin eystra eru fengnar.

Yfír höfuð má segja það, að íbúum héraðanna austan Hellisheiðar sé 
lifsnanðsyn að fá þessa samgöngubót, og þá einkum þeim, sem búa á ávcilu- 
svæðinu, eins og það er líka afarnauðsynlegt bæði fyrir Reykjavik og Hafnar- 
fjörð. Það er hvorttveggja, að bændum er nauðsynlegt að geta komið þeim af- 
urðum, er þeir framleiða, reglnlega frá sér á markað og kauptúnabúunum i þess- 
um fjölmennu kauptúnum að fá þessar neyzluvörur sér til lifsviðurværis. Þeim 
miklu fjáihæðum, sem varið hefír verið til ræktunar eystra, væri illa varið, ef 
ibúutn béraðsins kæmi það að litlum notum sökum illra samgangna, og kaup- 
túnin bér, Reykjavík og Hafnarfjörður, liðu stóróþægindi fyrir það að ná ekki 
að sér þessum framleiðsluvörnm bændanna. Þetta væri lika þvi verra, sem allt 
bendir til þess, að járnbraut austur yfír fjall myndi borga sig innan fárra ára.

Reynsla erlendra þjóða bendir til þess, að þar sem járnbrautir hafa verið 
lagðar, þá hafa þær skapað margþættar og stórkostiegar framkvæmdir. Þá fyrst 
hefír komið skriður á jarðræktina i þeim hérnðum, er járnbrautirnar hafa legið 
um, og kauptúnin, sem hafa þannig öðlast samband við sveitirnar, hafa á ýmsa 
lund tekið stórkostlegum stakkaskiptum til framfara og menningar.

Alls þessa höfum við mikla þörf. Og eina verulega sporið, sem við get- 
um stigið i þessa átt, er, að við leggjum járnbraut austur um Hellisheiðfc.

Þingskjal 36—37

Wd. 37. Tlllaga

til þingsályktunar um björgunar- og eftirlitsskip við Vestmannaeyjar.

Flutningsm.: Jóhann Jósefsson.

Neðri deild Alþingis ályktar að skora á rikisstjórnina að sjá um það, að 
björgunar- og eftirlitsstarfinu við Vestmannaeyjar verði af hálfu rikisins haldið 
áfram framvegis með sömu skilyrðum og ákveðin voru samkvæmt þingsályktun 
1926, og að til þess verði haft skip, sem ekki er verr til þess fallið en »Þór« var.
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!í<t. 38. Breytlngartlllaga

við frv. til laga um breyting á vegalögum, nr. 41, 4. júní 1924.

Frá Benedikt Sveinssyni.

Á eftir frv.greininni komi nýr töluliður:
Kópaskersbraut, frá Kópaskersvogi að vegamótum við Brunnárbrn.

W<l. 39. Breytlngartillaga

við frv. til laga um breyting á vegalögum, nr. 41, 4. júni 1924.

Frá Jóni Sigurðssyni, Bernbarði Stefánssyni og Magnúsi Guðmundssyni.

Aftan við frumvarpsgreinina bætist:
Á eftir C. 3. í 2. gr. komi nýr töluliður:

Siglufjarðarbraut, frá Siglufirði að Fljótaárbrú.

IWd. 40. Breytingartlllaga

við frv. til laga um breyting á vegalögum, nr. 41, 4. júni 1924.

Frá Ásgeiri Ásgeirssyni.

Aftan við frv.greiaina bætist:
Við B. 1. f 2. gr. laganna bætist: Frá ísafirði að Gemlufalli við Dýra 

fjörð, frá Þingeyri að Rafnseyri.

Til vara:
Frá ísafirði að Gemlufalli við Dýrafjörð.

Ed. 41. Frumvarp

til laga um sölu jarðarhluta Neskirkju og ríkissjóðs úr jörðinni Nesi í 
Norðfirði.

Flutningsm.: Ingvar Pálmason.

1. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt, að fengnu samþykki sóknarprests, að selja 

bæjarsjóði Neskaupstaðar þær 840 álnir úr jörðinni Nesi, sem eru eign Nes-
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kirkju, að undanskilinni hæfilegri lóð undir íbúðarhús til prestsseturs og 21/* 
hektara túnstæði, er fylgja skal prestssetrinu.

2. gr.
Ennfremur er rikisstjórninni heimilt að selja bæjarsjóði Neskaupstaðar 

340 áhiir úr Nesi, sem eru eign rikissjóðs.

3. gr.
Jarðarhluta þá, sem seldir verða samkvæmt lögum þessum, má aldrei 

selja úr eigu bæjarins, nema rikið sé kaupandi.

' 4. gr.
Um mat á jarðarhlutum þessum og greiðsla kaupverðs fer eftir ákvæð- 

um laga nr. 50, 16. nóv. 1907, um sölu kirkjujarða, og laga nr. 31, 20. okt. 
1905, um sölu þjóðjarða, þó þannig, að söluverð þeirra 340 álna, er ríkissjóður 
á, verði eigi lægra en 9500 krónur.

5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Þingskjal 41

Greinargerð.

Frnmvarp sama efnis og þetta var borið fram á siðasta Alþingi, en náði 
þá ekki fram að ganga. Meginástæða til þess, að frv. náði ekki samþykki siðasta 
þings, var, að ekki var þá hægt að láta fylgja nmsögn sóknarprests. Nú hefir 
málið verið rætt við sóknarprestinn, og fylgir hér með, í eftirriti, yfirlýsing frá 
honnm, þar sem hann mælir með sölnnni, ef fnllnægt verðnr þeim skilyrðnm, 
er hann. setnr.

Skilyrði sóknarprestsins eru:
1. Að nndanskilin söinnni verði hæfileg lóð nndir ibúðarhús til prestssetnrs, 

ásamt 2Vs hektara túnstæði á þeim stað, er núverandi sóknarprestur og 
bæjarstjórn koma sér saman nm.

2. Að rikissjóðnr (eða kirkjnjarðasjóðnr) byggi eða kanpi sæmilegt ibúðarhns 
og afhendi sóknarpresti sem prestssetnr með aðgengilegnm kjörnm, sem gilda 
sknln fyrir eftirkomandi presta.

Að öðrn leyti visast til greinargerðar þeirrar, er fylgdi þessn máli á 
siðasta þingi. (Sjá Alþt. 1929, þskj. 53).

Fylgtakjal I.

(Afrit).

Ég Jakob Jónsson, prestnr að Nesi i Norðfirði, gef bér með samþykki 
mitt til þess, að prestssetnrsjörðin Nes verði seld Neskanpstað i Noiðfirði, ef



samkomnlag næst milli min og kirkjustjórnarinnar nm skipun á málum presta- 
kallsins framvegis.

Nesi i Norðfirði, 13. jan. 1930.

Jakob Jónsson.

Fylglskjal II.

Útskrift dr gerðabók bæjarstjórnarinnar f Neskanpstað, Norðflrðl.

Ár 1930, miðvikndagiun 8. janúar, kl. 8 e. h. var aukafundur haldinn í 
bæjarstjórn Neskanpstaðar, i samkomusal bæjarstjórnar.

Mættir voru, auk bæjarstjóra, bæjarfulltrúarnir Ingvar Pálmason, Páll G. 
Þormar, Jón Sveinsson, Pétur Waldorff, Jónas Guðmundsson, Stefán Guðmunds- 
son, Sigdór V. Brekkan, Jón Sigurjónsson.

Fundurinn hafði verið auglýstur á venjulegan hátt og bæjarfulltrúunum 
send dagskráin.

Fyrir var tekið:

III. Þriðja mál á dagskrá. Kaup á jarðarhlnta kirkjunnar og rikissjóðs i landi 
kaupstaðarins. Kom fram svofelld tillaga:
1. Bæjarstjórnin samþykkir að fela þingmönnum kjördæmisins að fara fram 

á, þegar á næsta Alþingi, kaup á eignarhlutum rikissjóðs og kirkju í landi 
kaupstaðarins.

Borin upp og samþykkt i einu hljóði.
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Fleira ekki fyrir tekið.
Gerðabókin upplesin og samþykkt.

Fundi slitið 12* 1/*.

Kristinn Ólafsson,

Jón Sveinsson. Páll G. Þormar. Jónas Guðmundsson. 
Stefán J. Guðmundsson. Pétur L. Waldorff. Sigd. V. Brekkan. 

Ingvar Pálmason. Jón Sigurjónsson.

Rétta útskrift staðfestir.

Bæjarstjórinn i Neskaupstað, 9. janúar 1930. 
Kristinn Ólafsson.
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Hd. 42. Frumvarp

til laga um rafmagnsdeild við vélstjóraskólann i Reykjavík.

Flutningsm.: Ásgeir Ásgeirsson.

1. gr.
Við vélstjóraskólann i Reykjavík skal vera sérstök raímagnsdeild i 

tveim ársdeildum.
Er próf tekið að loknu námi i hvorri ársdeild fyrir sig, og nefnast 

þau árspróf og burtfararpróf.
Stjórnarráðið ræður kennara í samráði við skólastjóra, og greiðast 

laun þeirra úr rikissjóði.

2. gr.
Við árspróf skal gera þessar kröfur:

1. 1 stærðfræði: Kunnátta i almennum talna- og bókstafareikningi, flatar- 
og rúmmálsfræði.

2. 1 eðlisfræði: Kunnátta i aflfræði, hljóðfræði, ljósfræði, hitafræði og raf- 
og segulfræði.

3. 1 vélfræði: Að þekkja frumatriði vélfræðinnar, almenna vélahluti, eink- 
anlega með tilliti tii rafvéla; svo og ýmsar algengar aflvélar.

4. f teikningu: Að geta gert uppdrætti af einföldum vélahlutum eftir ákveðn- 
um mælikvarða.

5. 1 islenzku: að geta gert islenzkan stil um almennt efni skýrt og villulitið.
6. 1 dönsku: Að geta lesið og þýtt létt mál.

3. gr.
Við burtfararpróf skal gera þessar kröfur:
1 raflræði: Þekking á undirstöðuatriðum raflræðinnar og einföldum 

rafmælingum, á rafhlóðum og allskonar rafvélum og raftækjum, gerð þeirra, 
uppsetning og gæzlu; ennfremur kunnátta i 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 véla. Þeir skulu þekkja lög og reglugerðir um allt, 
er að þessu lýtur; ennfremur skulu þeir vita um lífshættu þá, er getur staf- 
að frá rafmagni, og kunna að gera einfaldar lifgunartilraunir.

Auk þess er krafizt 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 vélstjóraskól- 
ans og tveim prófdómendum, er fræðslumálastjórnin skipar; skulu þeir háðir 
hafa próf frá að minnsta kosti jafngildum skóla og þessi er.
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Prófdómendur velja prófverkefni, en kennari i hverri grein heldur 
hið munnlega og hið verklega próf,

Eennarar dæma um kunnáttu nemenda, hver i sinni grein, ásamt 
prófdómendum.

5. gr.
Sá einn má ganga nndir árspróf. sem:

1. hefir unnið við raflagnir og rafvélar i 3 ár eftir 15 ára aldur hjá þeim 
raívirkjaméisturum, sem stjórnarráðið tekur gilda;

2. sýnir vottorð frá iðnmeistara sinum um kunnáttu, dugnað og reglusemi;
3. befir stundað nám i skólanum einn vetur.

6. gr.
Sá einn má ganga undir burtfararpróf, sem hefir setið i báðum árs- 

deildum.
7. gr.

Undanþágu frá 3. lið 5. gr. og frá 6. gr. má þó veita þeim, sem getur 
fært sönuur á, að hann hafi hlotið nægilega þekkingu og þroska til þess að 
geta gengið undir prófið, enda sendist umsókn hans um það til forstjóra vél- 
stjóraskólans mánuði áður en próf hefst. Skulu umsókninni fylgja, auk áð- 
urnefndra vottorða, skírnarvottorð umsækjanda og vottorð frá þeim, er hafa 
kennt honum.

8. gr.
Stjórnarráðið setur i reglugerð ákvæði um inntökuskilyrði, fyrirkomu- 

lag kennslunnar, próf o. fl.

9. gr.
Sá einn má setjast i eldri deild, sem hefir staðizt árspróf eða vélstjórapróf.

10. gr-
Þeim, sem hefir náð burtfararprófi, skal veitt skírteini um það. Skir- 

teini 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 vélstjórapróf og aðeins setið i eldri deild. 1 skirteininu skal telja 
þær kennslugreinar, sem nemandinn hefir verið reyndur i, og tilgreina einkunn 
hans, og jafnframt bæði hina lægstu einkunn, er krafizt er til að standast 
prófið, og þá hæstu, sem unnt er að ná. Skirteinið skal undirritað af forstjóra 
vélstjóraskólans og hinum skipuðu prófdómendum.

Greinargerð.

Frumvarp þetta var flutt á siðasta þingi með svofelldri greinargerð: 
Frnmvarpið er flntt eftir ósk stjórnar Vélstjórafélags Islands og fylgja 
Alpt, 1930. A. (42. löggjafarþing). 30
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þvi meðmæli stjórna Rafvirkjafélags Reykjaviknr og Iðnaðarmannafélags Reykja- 
víkur og svo látandi greinargerð frá þeim, sem hafa samið það:

Rafmagnsnotkun hefir á siðnstn árum farið mjög í vöxt hér á landi, og 
hafa menn fnndið tilfinnanlega þörfina á ítarlegri kennslu hér fyrir rafvirkja. Þeir, 
sem hafa viljað afla sér svipaðrar knnnáttn i þessari iðngrein og erlendir starfs- 
bræðnr þeirra hafa, hafa orðið að sækja hana til annara landa, og hefir það 
orðið þeim mjög kostnaðarsamt og timafrekt, bæði sökum ferðakostnaðar pg 
vegna þess, að þeir urðu fyrst að læra hið erlenda tunguraál til hlitar, áður en 
þeir gátu notið kennslunnar þar. Af sömu ástæðu myndu opinberir styrkir til 
náms í þessari iðngrein notast betur, ef þeim væri varið til náms við innlendan 
skóla, eða geta verið lægri. Fjölgun 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 ankast mjög á næstu árum, sem ekki mun af veita til að fullnægja vænt- 
anlegri þörf fyrir slíka menn. Fyrirhugnð er stórkostleg aukning á rafvirkjun og 
rafmagnsnotkun i þessu landi, og þar á meðal á mikilli útbreiðslu útvarpstækja, 
á næstn árum. Þetta frumvarp um rafmagnskennslu er fram komið til þess að 
sjá landinU í tæka tlð 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 i veg fyrir þau mistök, slys 
og önnur vandræði, sem af því gætu hlotizt, að kunnáttulitlir menn yrðu almennt 
látnir vinna við jafnstórhættulegt náttúruafl og rafmagnrð getur verið, sér i lagi 
ef um stórar virkjanir er að ræða, og þannig á að draga úr húsbrnnum, sem 
stöfuðu frá rafmagni, og yfirleitt að tryggja, að raflagnir yrðu framkvæmdar á 
nægilega öruggan og endingargóðan hátt.

Rafmagnsnotkun hefir lika aukizt hröðum skrefum, bæði á farþegaskip- 
um okkar og fiskiskipum, þar sem hvert skip, svo að kalla, hefir sina Ijósastöð. 
Þetta útheimtir meiri þekkingu hjá vélstjórunum i rafmagnsfræði heldur en kraf- 
izt hefir verið samkvæmt reglngerð vélstjóraskólans. Auk þess má telja það vist, 
að á næstunni verði farið að nola hér skip með Dieselvélum, en til þess að gæta 
þeirra, svo að i lagi sé, þarf mun meiri rafmagnskunnáttu en nú er hægt að 
afla sér hér á landi, vegna hins mikla rafmagnsútbúnaðar slfkra skipa. Jafubrýn 
er þörfin á itarlegri rafmagnskunnáttu þeirra vélstjóra, sem eiga að annast vél- 
gæzlu á stórum rafstöðvum i landi, bæði raforkustöðvnm og ýmiskonar iðnaðar- 
verksmiðjum.

Ef kennsla sú i rafmagnsfræði, er þetta frumvarp fjallar um, yrði ekki 
sett hér á stofn mjög bráðlega, er varla annað sjáanlegt en að annaðhvoit yrði 
að sækja kunnáttumenn í þessari iðngrein til ánnara landa eða að rikið yrði að 
kosta fjölda manna til að afla sér frekari menntunar á þessu sviði erlendis, sem 
yrði mjög kostnaðarsamt og að ýmsu leyti óheppilegt.

Við höfum talið það einfaldast og fjárhagslega séð hagkvæmast, að hin 
væntanlega rafmagnskennsla færi fram f vélstjóraskólanum, i sérstakri rafmagns- 
deild. Mætti búast við, að fyrstu árin yrðu um 40 menn i deildinni (15 i 1. bekk 
og 15-|-10 (vélstjórar o. fl.) f 2. bekk). Kostnaðurinn af deildinni yrði aðallega 
fólgínn i húsaleigu og kennaralaunum fyrir 60 kennslustundir (30 i hvorum bekk)
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á viku ( 6—7 mánuði, og yrfli vaila meiri en 10000 kr. árlega, sem er mjög lít- 
ifl samanborifl vifl þafl gagn, sem af því fengist og sem hefir verifl nefnt hér afl 
framan. Vifl samningu þessa frv. höfum vifl stuflst vifl skýrslur frá viflarkenndum 
skólum i nágrannalöndunum, en tekifl sérstakt tillit til staflhátta hér og þeirra 
framkvæmda, sem eru væntanlegar hér á næstu árum. Burtfararpróf rafmagns- 
deildarinnar, sem frv. fjallar um, á afl samsvara því, sem t. d. í Danmörku er 
nefnt »Den kommunale Eiektro-Indstallatörprövec. Afl öflru leyti er frv. samifl 
mefl hliflsjón af lógum nm stofnun vélstjóraskóla f Reykjavik.

Vifl höfum nefnt deildina rafmagnsdeild, þótt vifl hefflum frekar kosifl, 
afl hún heffli borifl heitifl rafvirkjadeild og burtfararprófifl rafvirkjapróf, en ástæfl- 
an til þess er bæfli sú, afl deildin er ekki afleins ætlufl fyrir rafvirkja, heldur 
lika til afl veita vélstjórum aukna rafmagnskunnáttu, og afl þótt orflifl »rafvirki« 
hafi upphaflega átt afl vera þýfling á þvi, sem á hinum Norflurlandamálunum er 
nefnt »Elektro-InstaIlatör«, þá hefir þafl á siflustu árum og i nýsaminni iflnaflar- 
lðggjöf lika verifl notafl um þá, sem á Norflurlöndum eru nefndir »Elektriker«, sem 
heffli á islenzku átt afl heita raflagningamaflur, rafleggjari efla rafsveinn efla þ. 1., 
þ. e. sá maflar, sem er orflinn sveinn i þessari ifln (hefir unnifl i 4 ár hjá ifln- 
meistara og gengifl jafnhlifla á fyrirskipaflan kvöldskóla (iflnskóla)). Til þess afl 
geta orflifl »Elektro-Installatör«, þarf sveinninn svo, á Norflurlöndum o. v., afl 
ganga á annan skóla og taka burtfararpróf þaflan, svonefnt »Elektro-Innstallatör- 
próve*. Vegna þess afl hér hefir ekki verifl til neinn slíkur skól/efla slikt próf, 
hefir nokkrum sveinum, eftir nokkurra ára starf í iflninni, verifl veitt sömu rétt- 
indi og »Elektro-Iastallatörum« ern veitt annarsstaflar, þótt sveinarnir hafi hér 
ekki gengifl i neinn framhaldsskóla. Af þessum ástæflum hefir orflifl ruglingur á 
rafvirkjaheitinu. Ekki hefir þótt rétt afl nefna »Elektro-InstaIlatör« raffræfling, 
þvi þafl hefir áflur verifl notafl um menn mefl talsvert meiri menntun, t. d. menn, 
sem eiga afl geta reiknafl út rafvélar o. fl. (»Elektro-Konstruktörs), enda liggur 
þafl lfka { orðinu »fræðingur«, afl átt sé vifl sérstaklega bóklega menntaflan mann, 
og siflur afl um handiflnarmann sé afl ræfla. Til þess afl verfla ekki til afl auka 
glundrofla þann i notkun heita þessara, sem orflinn er, og sem oft er hætt vifl 
afl leifli til rangrar verkaskiptingar, þá höfum vifl nefnt deildina hinu almenna 
nafni: rafmagnsdeild.

Þafl er óþarfi afl ræfla itarlega innihald einstakra greina i frumvarpinu; 
þó skal þess getifl, afl orflin raftæki og raflagnir i 3. gr. fela i sér útvarpstæki 
og loftskeytatæki og útvarpslagnir og lagnir loftskeytatækja á skipum. Þafl kann 
afl virflast ósamræmi i þvf, afl i 5. gr. er sett 3 ára vinnuskilyrfli, en i iflnaflar- 
löggjöfinni er 4 ára krafizt til þess afl geta orflifl sveinn. Ástæflan til þess er sú, 
afl vifl vildum gefa mönnum mefl 3 ára vinnunámi kost á afl geta stundafl nám 
vifl rafmagnsdeildina og svo unnifl eitt ár eftir burtfararpróf frá rafmagnsdeild- 
inni, áflur en þeir verfla sveinar. Þafl gæti oft verifl mjög gagnlegt. Ákvæflifl i 7. 
gr. á afl geta sparafl mönnum, sem hafa allmikla menntun á þessu svifli, bæfli 
kostnafl og tima vifl að sitja á bekkjunum heilan vetur. Þafl má búast vifl, afl 
margir þeirra, er þegar hafa fengifl full réttindi til afl annast raflagnir, muni 
vilja sitja i 2. bekk deildarinnar efla taka burtfararprófifl; fyrir þá myndi þetta 
ákvæfli verfla mjög gagnlegt. Þafl ætti lika afl verfla notafl af ýmsum lagtækum
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og framtakssömnm mönnnm viðsvegar i landinn, sem hafa aflað sér talsverðrar 
sjálfsmenntnnar, til að koma npp einfö'.dum raflögnnm i sinn byggðarlagi, þannig 
að þeir þyrftn ekki að sitja heilan vetnr i 1. bekk rafmagnsdeildarinnar. Ákvæðið 
i 9. gr. heimilar vélstjórnm að stnnda 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 vélstjóraprófinn verifl reyndir i hinn sama og krafizt er til 1. bekkjarprófs raf- 
magnsdeildarinnar. í 10. gr. er ákvæðið nm tvennskonar prófskirteini sett til þess 
að gerðnr yrði greinarmnnnr á þeim, sem hafa áðnr nnnið minnst 3 ár hjá raf- 
virkjameistara, og vélstjórnm, sem ekki hafa gert það, og er meiningin sú, að 
vélstjórnm með bnrtfararprófi rafmagnsdeildar er ekki ætlað að vinna við al- 
menn rafvirkjastörf i landi, heldnr aðeins við raflagnir og rafvélar i skipnm 
eða við gæzln rafvéla á raforknstöðvnm eða iðnaðarverksmiðjnm.

Reykjavik, 14. marz 1929.

Steingrlmur Jónsson. E. M. Jessen. G. Briem. Ágúsl Guðmundsson. 
G. J. Fossberg. G. Þorsteinsson.

Fytgiakjal I. x

RAFVIRKJAFÉLAG REYKJAVÍKUR 
Reykjavik.

Reykjavik, 15. marz 1929.

Vér höfnm meðtekið til nmsagnar frnmvarp ásamt greinar- og reglngerð 
nm stofnnn rafmagnsdeildar við vélstjóraskólann i Reykjavik, og er oss ánægja 
að láta álit vort i Ijósi nm þetta.

1. Að stofnnn deildarinnar er lansn á knýjandi þörf rafvirkjastéttarinnar, 
og 2. að stofnnn hennar þoli enga bið og að heppilegt sé að bæta deild þessari 
við vélstjóraskólann öðrnm skólnm fremnr.

Vér vonum þvf, að hið háa Alþingi sjái sér fært að samþykkja frnmvarp 
þetta eins og það liggnr fyrir.

Virðingarfyllst

Sljórn Rafvirkjafélags Reykjaviknr.

Jóh. Kristjánsson. Signrðnr P. J. Jakóbsson. Ögm. Signrðsson.

Til Vélstjórafélags Islands, Reykjavik.
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Fylglgkjal II.

IÐNAÐARMANNAFÉLAGIÐ í REYKJAVÍK.

Reykjavík, 12. marz 1929.

Að gefnu tilefni er það álit vort, að það mnni hafa mjög mikla þýðingn, 
að rafmagnsdeild verði stofanð i sambandi við Vélstjóraskólann i Reykjavik, og 
viljnm þvi hér með gefa þvi okkar beztn meðmæli, að svo mætti verða.

Virðingarfyllst

í stjóin Iðnaðarmannafél. i Reykjavik.

Jón Halldórsson. Gnðm. H. Þorláksson. Signrðnr Halldórsson.

iHd. 43. Breytlngartlllaga

við frv. til laga nm breyting á vegalögnm, nr. 41, 4. jnnf 1924.

Frá Einari Jónssyni og Gnnnari Signrðssyni.

1. Framan við frv.greinina komi:
I stað orðsins sLandeyjarc i 2. gr. A. 1. komi: Hvolhrepp inn Fljótshlið 

að Teigi, yfir Þverá og Aurana austur yfir Markarfljót, um . . .
2. Aftan við frv.greinina bætast 2 nýir töluliðir:

a. Landbrant. Af þjóðveginnm hjá Meiritnngn i Holtnm npp Land nm 
Fellsmúla að Galtalæk.

b. Árbangsvegnr. Frá þjóðveginnm hjá Ægissiðn nm Bjólnhverfi niðnr i 
Þykkvabæ.

Bd. 44. Breytingarttllaga

við frv. til laga nm breyting á vegalögnm, nr. 41, 4. júni 1924.

Frá Sveini Ólafssyni og Halldóri Stefánssyni.

Aftan við frumvarpsgreinina bætist:
Á eftir D. 4. i 2. gr. laganna komi nýr töluliður:
Úthéraðsvegur, frá Eyvindarárbrú nm Eiðaþinghá og Hjaltastaðaþinghá að

Óshöfn.
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Nd. 45. Frumvarp

til laga um háskólakennara.

Flutningsm.: Héðinn Valdimarsson og Magnús Jónsson.

1. gr.
Þegar dócentar við Háskóla Islands hafa starfað i embætti um 6 ár, 

verða þeir prófessorar með sömu réltindum og skyldum sem aðrir prófessorar 
háskólans. Þó skal ekki greiða þeim hærri launaviðbót en svo, að samanlögð 
laun og aukatekjur embættisins verði jafnt prófessorslaunum.

2. gr.
Nú heflr 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.

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

Greinargerð.

Frumvarp þetta var borið fram i neðri deild á siðasta þingi og var sam- 
þykkt þar eins og það nú er orðað, en varð ekki útrætt i efri deild.

Vísast tit greinargerðar á þskj. 99 1929.

Wd. 40. Frumvarp

til 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 í árslaun 

500 kr., auk ókeypis fæðis, húsnæðis, Ijóss, hita og þjónustu þá 6 mánuði 
ársins, sem skólinn stendur.

2. gr.
I stað siðari málsliðar fyrri málsgreinar 11. gr. kemur:
Helmingur þeirra launa, sem talin eru i d-lið sömu greinar, greiðist 

af rikisfé, en helmingur úr sveitarsjóði. Til farkennaralauna sámkvæmt e-lið



greiðast úr ríkissjóði 350 kr., en úr sveitarsjóði 150 kr., auk þeirra hlunninda, 
sem farkennarar njóta.

3- gr-
Laun farkennara greiðast í fyrsta sinn eftir þessum lögum fyrir skóla- 

árið 1929 til 1930.
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Greinargerð.

Frv. þetta var flutt á sfðasta þingi og hafði öruggt fylgi i báðum deild- 
um, en varð ekki afgreitt af annarlegum ástæðum, sem verða ekki raktar hér. 
Um ástæður fyrir frv. visast til greinargerðar og umræðna á siðasta þingi.

líd. 47. Frusuvarp

til myntiaga.

Flutningsm.: Ásgeir Ásgeirsson, Halldór Stefánsson, Hannes Jónsson.

1. gr.
Gull er sá verðmælir, sem islenzkur gjaldeyrir miðast við. Eining gjald- 

eyrisins nefnist króna. Krónan skiptist i eitt hundrað aura.

2. gr.
Eitt kilógramm af skiru, ómyntuðu gulli skal jafngilda 3037 krónum.

3. gr.
Landsbankanum og íslandsbanka er skylt að innleysa seðla-þá, er 

bankarnir hvor um sig hafa gefið út, með guiii, ef þess er krafizt, 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 1/s’/i>, frá þeim tima, er guilinnlausn gengur i gildi 
samkvæmt 3. gr.

5. gr.
Innflutningur og útflutningur gulls er öllum frjáls.

6- gr.
Um gullmynt, er rfkisstjórnin lætur slá, skai ákveða i reglugerð, er 

fjármálaráðuneytið setur, að fengnum tiilögum bankaráðs Landsbankans. Þar 
skal ákveðið um stærð guilmyntar, blöndunarhlutföll og um slitna mynt og



akaddaða. GuIImynt sú, sem ríkisstjórnin lætur slá, skal vera löglegnr 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. mai 1925, um framlenging á gildi 
laga nr. 48, 4. júní 1924, um gengisskráning og gjaldeyrisverzlun og breyting 
á þeim og þau önnur ákvæði, sem fara i bága við þessi lög.

Greinargerð.

Frv. þetta er samhljóða frv., sem flutt var á siðasta þingi, og visast um 
ástæður til greinargerðar þess frv. (Alþt. 1929 A., þskj. 96) og umræðna um það. 
En vegna tillagna, sem fram komu á siðasta þingi i sambandi við verdfestingn 
núgildandi gjaldeyris, um að taka npp mynteiningn, sem svaraði til gömlu 
Norðnrlandakrónnnnar, og nmreikna allar núgildandi kröfur og sknldbindingar i 
þá mynt, hefir álits próf. Gustav Cassels verið leitað, og fer nmsögn hans hér á eftir.
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Fylglskjal.

.ÁJit um gengismál Islunds

eftir próf. Gustav Cassel.

Ég hefí verið beðinn að láta í Ijós álit mitt um eftirfarandi atriði:
1. Hvaða kosti hefir það i för með sér, ef íslenzka krónan verður verðfest, að 

það sé þá gert með þvi móti að taka npp aftur gömlu Norðurlandakrónuna 
og nmreikna allar núgildandi kröfur og skuldbindingar ?

2. Ef sú ákvörðun yrði tekin að umreikna allar núgildandi kröfur og skuld- 
bindingar í þvi skyni að taka upp aftur gömln Norðurlandakrónana sem 
mynteiningu, — hvað væri þá bezt: að framkvæma þennan umreikning 
samstnndis, — ad láta bæði núgildandi krónn og Norðurlandakrónuna 
gilda samhliða nokknr ár, — eða að fresta nmreikningnnm þangað til nor- 
ræna myntsambandið yrði endurnýjað?

Til þess að svara þessnm spnrningnm, er nauðsynlegt að gera sér fyrst 
Ijóst, hvað átt er við með hngtakinn aNorðnrlandakrónanc. 1 raun og vern 
er ekki til neinn sameiginlegnr gjaldeyrir fyrir Norðurlönd. Norðnrlöndin þrjú 
hafa hvert sinn sjálfstæða gjaldeyri. Hið eina, sem þeim er sameiginlegt, er hið 
ateoretiskac gnlljafngengi. Að öðru leyti hafa gjaldaurarnrr hver um sig sjálf- 
stætt gildi, sem venjulega breytist innan þröngra takmarka i nánd við gulljafn- 
gengið. Erlendis eru gjaldaurar Norðnrlanda lika skráðir hver fyrir sig og með 
mismunandi gengi. Meðan gildi gjaldanranna er haldið i námnnda við gulljafn- 
gengið, helzt gengismismnnnrinn innan ákveðinna, allþröngra takmarka. Þó er
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þetta algerlega nndir þvl komið, hvort það tekst að halda gjaldaarnnnm i gull- 
gildi. En fyrir þvf er engin trygging. Hver þessara þriggja gjaldanra getnr fallið 
niðnr fyrir ákvæðisverð svo nm mnnar, ef ófiiðarástand, innanlandsóeirðir eða 
fjárhagsörðngleikar neyða veika gjaldeyrisstjórn til að gefa npp vörnina fyrir 
golljafngenginn. Reynslan um, að svo getnr farið, er öllnm f of ferskn mioni til 
þess að nokknr leyö sér að telja slikan mðguleika of fjarlægan til þess, að það 
þnrfl að taka tillit til hans.

Það, sem menn nefna norrænt myntsamband, getnr engn breytt nm þessa 
óvissn. Myntsamband getnr hvenær sem er farið út nm þúfnr,.og blýtnr að 
bresta jafnskjótt og einhverjn myntsambandslandi mistekst að varðveita gjaldeyri 
sinn. Að öðrn leyti er það og vafasamt, i hverjn myntsamband fyrir Norðnrlönd 
mnndi fólgið, þó það kæmist á. Sameiginleg notknn gnllmyntar mnndi varla 
koma til greina, þvi notknn gnllmyntar sem gjaldmiðils er nú að mestn lokið, 
enda vinnnr það á móti þeirri stefnn, sem varðar hagsmnni allra þjóða, að tak- 
marka sem mest eftirspnrn á gnlli til peningasláttn. Þá er og beldur ekki mikið 
útlit fyrir sameiginlega notknn á skiptimynt, og ekki sýnist reynslan, sem fengin 
er i þeim efnnm, hvetja til eftirbreytni. Eftir er þa seðlanmfeiðin. Það, hvort 
þjóðbankaseðlar eins landsins geti verið i nmferð i öðrn laDdinn, er mest nndir 
þvi kotnið, hvort þjóðbankarnir vilja taka við seðlnm hvers annars fyrir á- 
kvæðisverð og selja hver öðrum ávfsanir án affalla. Samningar nm slikt mnrdu 
jafnan vera gerðir til bráðabirgða og hlytn anðvitað að falla úr gildi, jafnskjótt 
Og gildi einhvers gjaldanranna fjarlægðist jafngengið að mnn.

Á þessnm grnndvelli verður að athuga spurningnna nm það, bvort lsland 
á að taka npp bina svonefndo Noiðurlandakrónn. Það þarf vart að gera ráð 
fyrir þvi, að nokkrnm komi til hugar, að slik ráðstöfnn hefði í fór með sérneitt 
f þá átt, að ísland befði þá ekki lengnr sjálfstæðan gjaldeyri, sem landið sjálft 
beri eitt ábyrgð á að varðveita. Sambandið yiði þá ekki i öðrn innitalið en þvi, 
að ísland tæki npp mynteiningn, sem befði sama gullgildi og hinar Norðnrlanda- 
krónnrnar. Ef myntsambandið nær ekki lengra, þá betði ísland sinn eiginn gjald- 
eyri, sem erlendis yrði skráðnr sérstaklega og venjulega við verði, sem ekki væri 
hið sama og á öðrnm norrænom gjaldeyri. Þegar menn á íslandi vildn greiða 
fé til Norðurlanda, yiðu þeir að kaupa þarlendan gjaldeyii. H'O't gengið er þá 
einhversstaðar nálægt 100, skiptir engu máli, frá hvaða hagnýtu sjónarmiði sem 
litið er.

Sé nú þess óskað að stiga feti framar og reyna að halda fslenzknm gjald- 
eyri i algerðn jafngengi við einhverja Norðurlandamynt, eða þær allar þrjár, ef 
þeirra á milli væri innbyrðis jafngengi, þá yrði þjóðbankinn islenzki að baka 
sér vissan kostnað, ef hann ætlar slöðngt að tryggja þetta jafngengi. En það er 
litil ástæða til að taka á sig slika byrði. Þess má krefjast, að þjoðbanki 
haldi gjaldeyri slnum nálægt gnllgildi innan ákveðinna takmaika. Bankinn getnr 
þá haldið sér skaðlausum með ákvi-ðnum mismun á kaup- og sölugengi, og þólt 
þessi munnr verði að vera lítill, þá verður bann þó að vera nægilegur til þess 
að standast kostnað af nanðsynlegri gjxldeyrisve>zlun. En eigi nú samt, I hvað 
sem slæst, að leyna að halda uppi algerðu jafngengi, er ekki nnnt að fá upp i 
koitnaðinn og þjóðbankinn verður þá að bera hann.

Alþt 1930. A (42. löggjafarþing). 31
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Fyrir ísland virðast kostir sliks fyrirkomnlags hverfandi litlir. Ferða- 
mannastraumur milli íslands og Norðurlanda er ekki svo sérstaklega mikill, og 
Idendingar, sem til Norðurlanda ferðast, geta alveg eins vel keypt Norðuilanda- 
myntir á sama hátt og þegar þeir vegna annara ferða verða að kaupa annan 
útlendan gjaldeyri. Fyrir viðskipti tslands og Norðurlanda sýnist algert jafngengi 
varla vera mikilsvert. Pað eru vissulega allt aðrar aðstæður, sem ráða því, hvað 
mikil viðskipti lsland hefir við Norðurlönd.

Höfuðástæðan gegn þvi, að nokkurt samband sé stofnað milli islenzks 
gjaldeyris og. Norðurlandamyntanna, er það, sem þegar hefir verið drepið á, að 
engin trygging er tyrir þvf, að Norðurlandamyntirnar haldi framvegis núverandi 
gullgildi sfnu. Ástæður, sem ísland læður ekki við á neinn hátt, og sem Í-Uand 
ætti að geta haldið sér nokkurn veginn fyrir utan, geta oiðið til að iýra verð- 
gildi einnar eða annarar Norðurlandamyntarinnar. Það sýuist ekki vera nokkur 
ástæða til, að ísland fari að taka á sig þau óþægindi, sem hverskonar mynt- 
samband við framandi land hlýtur að hafa i för með sér, þegar þetta framandi 
land ekki lengur getur haldið gjaldeyri sinum i fullu gullgildi. Auðvitað eiga 
þessi ummæli ekki að gefa það i skyn, að Norðurlandagjaldaurar séu ótryggari 
eða þeim hættara við verðfalli en öðrum gjaldaurum i Norðurálfunni, heldur er 
ætlunin sú, að benda á, að hvaða riki sem er hefir yfirleitt meiri skaða en gagn 
af myntsambandi við annað riki.

Fyrir ísland er það þvi ótvirætt hagkvæmlegast að halda sinni núver- 
andi mynteining óbreyttri. Kostir þess verða enn Ijósari, þegar athugað er, hvi- 
likir feikna erfiðleikar þvi eru samfara að breyta til um mynteiningu. Pessir erfið- 
leikar eru í rauninni svo miklir, að ekkert land ætti að leggja það á sig, nema 
af alveg þvingandi ástæðum.

En ef ísland nú þrátt fyrir allt þetta skyldi ákveða að taka upp nýja 
mynteiningu með sama gullgildi og Norðurlandakrónurnar hafa, þá er létt að 
framkvæma þá breytingn samstundis. Sú hugmynd, að unnt sé að draga úr erfið- 
leikunum með þvi að fresta binni endanlegu breytingu, styðst ekki við annað 
en þann almenna mannlega veikleika, að halda, að erfiðleikarnir verði minni við 
það að slá þeim á frest. Alveg sérstaklega varhugaverð sýnist sú hugmynd vera, 
að Island hafi tvennskonar gjaldeyri i nmferð i senn um lengri tima. Pesskonar 
iparaleilmyntfotsystem* er algerlega óhafandi og ætti ekki nndir neinum kring- 
umstæðum að koma til greina.

Djursholm, 4. jan. 1930.

Gustav Cassel.
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til laga um breyting á póstlögum,'nr. 5, 7. mai 1921.

Flutuingsm.: Magnús Jónsson.

1. gr.
Á eftir 2. málsgr. i f-Iið 11. greinar kemur ný málsgr., er svo hljóðar:
1 bæjum, þar sem póstur er borinn út, er burðargjaldið allt árið undir 

hvert */» kilógramm ................................................................................. 15 aurar.

W<1. 48. Frumvarp

2 gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.

Greinargerð.

Það virðist einsætt að taka ekki sama burðargjald fyrir blöð og timarít 
innan bæjar, þar sem póstnr er borinn út, eins og tekift er tyrir að fiytja þessar 
póstsendingar út um allt land. Er alveg augljóst, að munur á burðargjaldi eftir 
árstfðnm nær engri átt innan bæja. Þessi munur á burðargjaldi innan bæjar og 
út um land allt er gerður viða i sömu lögum. — Um rýrnun á tekjum póstsjóðs 
af þessari lagabreyting er ekki að ræða, því að núverandi burðargjald befir ná- 
lega alveg útilokað það, að póstur sé látinn bera út blöð og timarit i bæjum. 
Hér myadi þvi hefjast að mestu leyti ný starfsemi. Barðargjaldið er miðað við 
það, sem venjulega mnn tekið hér fyrir að bera út timarit, og ætti þó póstur að 
geta gert þetta fyrir minna verð en aðrir og þvi heldur hagnast á þessu.

líd, 40. Breytlngartillaga

við frv. til laga nm breyting á vegalögum, nr. 41, 4. júni 1924.

Frá Þorleifi Jónssyni.

Á nndan frumvarpsgreininni komi:
Á eftir A. 1. i 2. gr. laganna komi nýr töluliður:

Hafnarvegur, frá Hófn i Hornafirði að mótum vegarins til Almanna-
skarðs.
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til laga um ríkisborgararétt.

Flutningsm.: Ingvar Pálmason.

Rikisborgararéttur veitist:
Harald Elisar Svendsaas, fæddum i Noregi.

Ed. 50. Frumvarp

Greinargerð.

Harald Elisar Svendsaas vélstjóri er tæddnr i Tromsö i Noregi 1. okt. 1891. 
Flotlist tit Neskanpstaðar 1924 og hefir dvalið þar siðan. Giftist 1925 islenzkri 
konu; þan eiga 2 börn.

A'd. 51. Frumvarp

til laga um kosning þingmanns fyrir Siglufjarðarkaupstað.

Flutningsm.: Héðinn Valdimarsson, Haraldur Guðmundsson 
og Sigurjón Á. ólafsson.

1. gr.
Siglufjarðarkaupstaður skal vera sérstakt kjördæmi og kjósa einn al- 

þingismann. Þegar þannig hefir bætzt við þingmaður, breytist tala þeirra þing- 
manna, er skipa neðri deild Alþingis.

2. gr.
Lög þessi koma til framkvæmda við næstu almennar óhlutbundnar 

kosningar til Alþingis.

Greinargerð.

Siglfirðingar óska þess eindregið, að Siglnfjörður verði gerðnr að sérstöku 
kjördæmi og skilinn frá Eyjafjarðarsýsln. Er bæiinn miðstöð sildarútvegs og 
þorskveiða á Norðorlandi og i örnm vexli. Mannfjöldi var þar i árslok 1928 
1760 og fjölgar um nálega 100 manns á ári. Mannfjöldinn er þó mikln meiri yfir 
somartimann. Þessi 6 sérstök kjördæmi hötðn i árslok 1928 færri eða hér om 
bil sömn tölo ibúa: Seyðisfjörður 939. Mýrasýda 1805, Dalasýsla 1737, Stranda- 
sýsla 1815, Aostor Skaltafellssýsla 1139, Vestur-Skaftafellssýsla 1824.

Innflottar vörnr til Siglufjarðar beint frá útlöndum árið 1926 voro 2305 
þús. kr. og er þó mikið af erlendnm vörnm flutt frá Reykjavik, en úlfluttar vörnr
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vora 5739 þús. kr., og sýnir þetta, hversn mikil framleiðslamiðstöð Siglafjörður 
er, enda er verzlanarveltan álika mikil og á Ákureyri og mikln meiri en i öðrnm 
kaopstöðum landsins, sem ern nú allir sérstök kjördæmi, að Norðfirði nndan- 
teknum. Atvinnulíf bæjarins er yfirleitt ólfkt sýslnnnar, og eðiilegt, að þá sé sér- 
stakar þingmaður fyrir bæinn.

Ald. 52. Ikefndarállt

um frumv. til laga um breyting á 1. gr. laga nr. 16, 17. mai 1928 [Lann em 
bættismanna].

Frá fjárhagsnefnd.

Þar sem fyrirsjáanlegt er, að endarskoðon á laonakjörnm embættismanna 
getnr ekki farið fram á þessn þingi, telor nefndin sjálfsagt að framlengja ákvæði 
nmræddra laga um dýrtfðaroppbót á laonom embættismanna.

Meiri hluti nefndarionar (HV, ÓTh og SE) vill þó eigi, að sú fram- 
lenging nái lengra en til ársloka 1931, og mon koma með brtt. þar að lútandi.

Minni hlutinn (HStef og HJ) vill samþ. frv. óbieytt.

Alþingi, 29. jan. 1930.

Halldór Stefánsson, Hannes Jónsson, Ólafor Thors.
form. fundaskr., frsm.

Héðinn Valdimarsson. Sig. Eggerz.

ilíd. 53 Breytlngartlllaga

við frnmv. til laga nm breyting á 1. gr. laga nr. 16, 17. mai 1928 [Laan em- 
bættismanna].

Frá meiri hluta fjárhagsnefndar. 
i

í stað orðanna »til ársloka 1932« komi: til ársloka 1931.
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til laga um lögskráningu sjójnanna.

Flutningsm.: Sigurjón Ólafsson, HéSinn Valdimarsson,
Haraldur Guðmundsson.

1- gr.
Lögskráning sjómanna er tvennskonar, lögskráning i skiprúm og lög- 

skráning úr skiprúmi.

2. gr.
Skylt er að lögskrá sjómenn á öllum íslenzkum skipum, sem eru 12 

smálestir brúttó eða stærri.

3. gr.
Lögreglustjórar eru lögskráningarstjórar hver i sínu umdæmi. Utan 

heimilisþinghár sinnar er þeim heimilt að fela hreppstjórum að framkvæma 
lögskráningar.

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið getur skipað sérstaka lögskrán- 
ingarstjóra á þeim stöðum, þar sem ástæða þykir til að létta því starfi af lög- 
reglustjóra.

Þar sem eigi er öðruvisi ákveðið í lögum þessum fer lögskráning fram 
i þvi umdæmi, sem skipið þá er statt í.

4. gr.
Lögskrá skal i skiprúm:

1. í hvert sinn, er nýr maður er ráðinn á skipið hér á landi.
2. 1 hvert sinn, er nýr maður er ráðinn erlendis á íslenzkt skip. Islenzkur 

ræðismaður lögskráir þá á skipið, ef til hans næst', en ella skal lögskrán- 
ing fara fram í fyrstu höfn hérlendis, er skipið er afgreitt i eða fermir i 
eða affermir.

3. I hve'rt sinn, er sjómenn eru ráðnir hér á landi í skiprúm á islenzku skipi, 
sem statt er erlendis, skulu þeir lögskráðir áður en þeir fara af landi 
hurt, og fer lögskráning þá fram þar, sem ráðningarsamningur er gerð- 
ur við þá.

4. 1 hvert sinn er íslenzkur sjómaður er ráðinn á erlent skip hér á landi.
5. 1 fyrsta sinn á hverju almanaksári, er skip er afgreitt eða byrjar ferð 

frá hérlendri höfn, endá þótt engin breyting verði á skipshöfn eða ráðn- 
ingarkjörum hennar.

Nú er ráðningarkjörum sjómanna, sem fyrir eru á skipinu, breytt með 
nýjum samningum, og fer þá um lögskráningu sem þeir séu ráðnir að nýju 
á skipið.

Wd. 54. Frumvarp
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5. gr.
Lögskrá skal úr skiprúmi í hvert sinn, er vist manns lýkur á skipi, 

hvort sem hann er leystur úr skiprúmi, strýkur af skipi, andast í vistinni eða 
fer með öðrum hætti af skipi. Fari hann af skipi í hérlendri höfn, fer lög- 
skráning fram þar, en ella í fyrstu höfn hérlendis, er skipið er afgreitt í eða 
fermt í eða affermt.

6. gr.
Lögskrá skal alla þá menn, sem ráðnir eru til vinnu á skipi og fara 

eiga með því, hver sem starfi þeirra er. Þó þarf eigi að lögskrá leiðsögumenn, 
eftirlitsmenn með farmi eða verkamenn, er vinna eiga að fermingu eða af- 
fermingu á höfnum innanlands, þó þeir fari með skipinu, enda séu þeim eigi 
ætluð önnur störf.

7. gr.
Eigi má skipstjóri leggja skipi úr höfn nema allir þeir skipsmenn, er 

skylt er að lögskrá samkv. 6. gr., hafi áður verið lögskráðir í skiprúm.
Nú ber svo til, að leggja þarf skipi úr höfn, til fiskiveiða hér við land 

eða annara ferða innanlands, á þeim tima, er skrifstofa lögskráningarstjóra 
er lokuð og lögskrá þarf einn mann eða fleiri í skiprúm, og er þá rétt, að þeir 
fari með skipinu ólögskráðir, enda hafi skipstjóra eigi verið kunnugt um, að 
lögskrá þyrfti þá, áður en skrifstofu lögskráningarstjóra var lokað. Skip- 
stjóri skal þó, áður en hann lætur úr höfn, tilkynna lögskráningarstjóra bréf- 
lega nöfn og heimili hinna ólögskráðu manna, svo skal hann og rita nöfn 
þt'irra og ráðningarkjör á það samrit skipshafnarskrár, er hann hefir á skip- 
inu. Þc-gar skipið næst kemur til hérlendrar hafnar, skal skipstjóri lögskrá 
menn þessa í skiprúm. Nú er sú ákvörðun tekin, eftir að skipið lætur úr höfn, 
að það fari til útlanda, og má þá enginn skipsmanna vera ólögskráður, þeirra 
er skylt var að lögskrá samkv. 6. gr.

8. gr.
Skipstjóra er skylt að sjá um, að skipsmenn séu lögskráðir i skiprúm 

og úr skiprúmi. Nú er svo ástatt sem segir i 3. lið 4. gr., og er skipstjóri eigi 
staddur þar sem lögskráning á að fara fram, og skal þá útgerðarmaður sjá 
um, að lögskráð sé.

9- gr.
Þegar lögskráð er i skiprúm, skulu menn þeir, ér lögskráðir skulu, 

mæta sjálfir hjá lögskráningarstjóra ásamt skipstjóra, eða útgerðarmanni 
eða umboðsmanni hans, er svo stendur á sem segir i niðurlagi 8. gr. Nú er 
sá maður, er lögskráður skal, ráðinn á skipið af öðrum en skipstjóra eða út- 
gerðarmanni, og skal þá sá maður, er réði hann, mæta við lögskráningu hans 
og undirrita ráðningarsamninginn í skipshafnarskrá og viðskiptabók.

Þegar lögskráð er úr skiprúmi, skulu þeir menn, er skrá á úr skiprújmi, 
mæta með sama hætti, ef eigi tálma veikindi eða önnur forföll.
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10- gr.
Við lögskráningu skal skipstjóri sýna:

1. Skipstjóraskirteini sitt.
2. Mælingarbréf skipsins og haffærisskírteini.
3. Atvinnuskírteini þeirra manna, er lögskráðir eru og skírteini þurfa að 

lögum lil þess að mega gegna stöðu þeirri á skipinu, sem þeir eru 
ráðnir tiL

4. Skipshafnarskrá og aukaskrá, ef hún hefir verið gerð.
5. Viðskiptabækur þeirra manna, er lögskráðir skulu.

11. gr,
Þegar lögskráð er í skiprúm, skai lögskráningarstjóri rannsaka, hvort 

nokkuð sé því til fyrirstöðu, að menn þeir, sem skráðir skulu, megi vera 
á skipinu eða í þeirri stöðu, sem þeir eru ráðnir til. Reynist einhverju áfátt 
í þessu efni, skal hann neita að lögskrá þá menn, sem svo er ástatt um.

12. gr.
Þegar skipsmenn allir eru skráðir í skiprúm í senn, samkv. 5. lið 4. gr. 

eða endranær. skal skipstjóri láta gera skipshafnarskrá í tveimur sam- 
hljóða eintökum. Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið setur reglur um gerð 
skipshafnarskrár. Nú eru nýir menn lögskráðir i skiprúm eftir að skipshafn- 
arskrá er gerð, og skal þeim þá bætt við á skrána meðan hún endist, en á 
aukaskrá, sé hún fullrituð, og skal þess þá getið á aðalskránni, að aukaskrá 
hafi gerð verið.

13. gr.
Um viðskiptabækur og sjóferðabækur skipsmanna fer eftir ákvæðum 

sjómannalaganna og reglugerða þeirra, er settar verða samkvæmt þeim, shr. 
og um sjóferðabækur lög nr. 40, 19. júní 1922, 20. gr.

14. gr.
Lögskráningarstjóri skal gæta þess, að skilriki þau öll, sem nefnd eru 

i 10. gr., séu fyrir hendi, er Jögskráð er. Hann skal og gæta þess, að ritað sé í 
skipshafnarskrá og í viðskiptabók allt það, er þar skal ritað lögum sam- 
kvæmt, og að eigi sé ósamræmi milli þeirra. Komist hann að raun um, að 
jnisbrestur sé á þessu, skal eigi lögskráð fyrr en úr því er bætt, en ella ritar 
hann vottorð sitt um lögskráninguna á skjöl þessi.

15. gr.
Þegar lögskráð er í skiprúm, skal lögskráningarstjóri lesa upp ráðn- 

ingarsamninginn í viðskiptabókinni eða skipshafnarskránni fyrir þeim, sem 
lögskráður skal, og spyrja hann að því, hvort hann sé samþykkur samningn- 
um. Nú eru einhver þau ákvæði í samningnum, er lögskráningarstjóra virð- 
ast vera sjómanninum i óhag, og skal hann þá leitast við að fá þeim ákvæð-
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um breytt. Takist það eigi og vilji báðir aðiljar hlíta samningnum eins og 
hann er, skal lögskráning fara fram, ef samningurinn brýtur eigi í bág við 
lög, en lögskráningarstjóri skal þá rita athugasemd í viðskiptabókina og á 
skipshafnarskrána um það, hvað honum þótti athugavert við samninginn.

16. gr.
Skipstjóra er skylt að hafa gert upp reikning þess manns, er úr skip- 

rúmi skal skráður, áður en lögskráning hans úr skiprúmi fer fram. Nú er 
maður ráðinn á skip í þjónustu annars en útgerðarmanns, og skal þá skip- 
stjóri sjá um, að sá, er hann vann hjá, geri reikning hans upp, áður en hann 
er lögskráður úr skiprúmi. Hvor aðili um sig getur krafizt þess, að lögskrán- 
ingarstjóri geri reikninginn upp eða rannsaki hann. Nú greinir aðila á um 
reikningsgerðina, og skal lögskráningarstjóri þá leita um sættir með þeim. 
Takist eigi sættir, getur hvor aðili um sig krafizt þess, að lögskráningarstjóri 
leggi úrskurð á málið. Úrskurði hans getur hvor aðili um sig skotið til sjó- 
dóms, og skal þá fé það, er aðila greinir á um, falið lögskráningarstjóra til 
geymslu, þar til fullnaðardómur hefir gengið um málið.

17. gr.
Nú er sjómanni heitið hluta af afla skips, farmgjaldi eða öðrum tekj- 

um af ferðinni, eða af ágóða útgerðarmanns af útgerðinni, og þetta kaup hans 
verður eigi ákveðið áður en hann er skráður úr skiprúmi, og þarf þá eigi að 
gera reikning hans upp, að þvi er til þess hluta kaupsins tekur, um leið og 
hann er skráður úr skiprúminu. Útgerðarmaður skal, er þannig stendur á, 
hafa gert sjcmanninum reikningsskil, áður en 3 mánuðir eru liðnir frá þvi 
að sjómaðurinn var skráður úr skiprúmi. Vilji sjómaðurinn ekki hlíta reikn- 
ingsskilunum, getur hann lagt málið undir lögskráningarstjóra samkvæmt þvi, 
sem segir í 16. gr.

18. gr.
Geti sjómaður eigi mætt sjálfur, er lögskrá skal hann úr skiprúmi, ber 

lögskráningarstjóra að gæta hagsmuna hans eða erfingja hans og taka á móti 
fé því, er hann átti inni, sjóferðabók hans og viðskiptabók og öðrum skilríkj- 
um og koma þvi til réttra hlutaðeigenda.

19. gr.
Um skil skipstjóra á kaupi, sem haldið er eftir samkv. 62. gr. sjó- 

mannalaganna, fer eftir 69. gr. sömu laga.

20. gr.
Þegar lögskráningarstjóri hefir ritað vottorð sitt um lögskráninguna á 

skipshafnarskrána, afhendir hann skipstjóra annað samrit hennar, en heldur 
hinu eftir sjálfur.

Nú fer lögskráning síðar fram í öðru umdæmi en þar, sem það samrit 
skipshafnarskrár, er lögskráningarstjóri hélt eftir, er geymt, og skal þá lög-

Alþt. 1930. A. (42. löggjafarþing). 32
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skráningarstjórí sá, er siðar lögskráir, halda eftir samriti af þvi, sem ritað 
er á samrit skipstjóra, eða á aukaskrá, hafi hún verið gerð, við hina síðari 
lögskráningu.

Nú skýrir skipstjóri frá því við lögskráningu, að skipshafnarskrá sin 
sé glötuð, og lögskráningarstjóri hefir eigi samrit hennar, og skal þá lög- 
skráningarstjóri leggja fyrir skipstjóra að láta gera nýja skipshafnarskrá. 
Skal lögskráningarstjóri þá rannsaka, hvort hin nýja skrá sé rétt, með sam- 
anhurði á henni við viðskiptabækur skipsmanna og önnur skilríki þeirra og 
með þvi að láta þá sjálfa skýra frá ráðningarkjörum sinum. Eigi að skrá alla 
skipsmenn úr skiprúmi, þarf að gera nýja skrá, en lögskráningarstjóri 
skal þá rannsaka þau atriði, er lögskráningin gefur tilefni til, með þeim 
hætti, er áður var sagt.

21. gr.
Nú verða skipstjóraskipti á íslenzku skipi, og skal lögskráningarstjórí 

þá kveðja báða skipstjórana til sín, ef þess er kostur, Skal þá afhenda hin • 
um nýja skipstjóra öll skjöl þau, er skipinu eiga að fylgja og fyrirrennari 
hans hafði undir höndum, jafnframt þvi að hann er lögskráður á skipið.

22. gr.
Lögskráningarstjóri skal jafnan, er lögskráning fer fram, rannsaka, 

hvort farið hefir verið eftir fyrirmælum laga um lögskráningu. Ef ætla má, 
að lögbrot hafi verið framið, skal hann gera þær ráðstafanir, sem með þarf 
til þess að ábyrgð verði komið fram fyrir brotið. Nú er lögskráningarstjóri 
eigi jafnframt lögreglustjóri, og skal hann þá tafarlaust tilkynna hlutaðeig- 
andi lögreglustjóra þessa málavexti.

23. gr.
Lögskráningarstjóra er skylt að hafa jafnan nægar birgðir af vtð- 

skiptabókum sjómanna, sjóferðabókum og skipshafnarskrám. Ef skipstjóri 
óskar þess, er lögskráningarstjóra skylt að fylla skjöl þessi út fyrir hann.

Fyrir störf þau, er lögskráningarstjóri innir af höndum samkvæmt lög- 
um þessum, svo og fyrir viðskiptabækur, sjóferðabækur og skipshafnarskrár, 
skal greiða gjald samkvæmt gjaldskrá, er atvinnu- og samgöngumálaráðu- 
neytið setur. Lögskráningarstjóri innheimtir gjöld þessi, og renna þau i ríkis- 
sjóð. Gjald fyrir sjóferðabók greiðir hlutaðeigandi sjómaður sjálfur. 
Gjald fyrír aðstoð við reikningsgerð greiðir sá, er hennar óskar, en önnur 
gjöld greiðir skipstjóri fyrir hönd útgerðarmanns.

24. gr.
Brot gegn lögum þessum varða 50—500 króna sektum, ef ekki liggur 

þyngri refsing við brotinu samkvæmt öðrum lögum. Sektirnar renna i rikis- 
sjóð.
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25. gr.
Mál út af brotum gegn lögum þessum sæta meðferð almennra lög-

reglumála.
26. gr.

58. gr. laga nr. 27, 27. júní 1921, er úr lögum numin.

27. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1930.

Greinargerð.

Samkvæmt þingsályktun 17. febr. 1928 var skorað á ríkisstjórnina að 
endurskoða siglingalögin frá 1914. Þeir, sem unnu að þessari endurskoðun, 
voru sammála um, að sérstök lög þyrfti að semja um lögskráningu sjómanna, 
er á engan hátt yrði fléttað inn í siglingalög eða sjómannalög. Meðal ná- 
grannaþjóða okkar er þetta svo og hefir verið um margra ára skeið. Enda 
þótt enginn ágreiningur væri um þetta atriði og ’ögskráningarákvæðin væru 
felld niður úr gildandi siglingalögum samkv. frumvarpi nefndarinnar, þá 
náðist ekki samkomulag um frumvarp til laga um lögskráningu sjómanna. 
Frumvarp þetta er því fram komið fyrir þá sök og er í aðalatriðum sniðið 
eftir þeim venjum, sem skapazt hafa um lögskráningu, en sú venja er að 
mestu byggð á dönsku lögskráningarlögunum. Samkvæmt gildandi lögum 
eru ákvæði um lögskráningu næsta ófullkomin og því mikil þörf á að setja 
lög um það efni. Á þinginu 1929 voru borin fram tvö frv., frv. til sjómanna- 
laga og frv. um breyting á siglingalögum. Frumvörp þessi komust aldrei úr 
nefnd og fyrir þá sök kom frumvarp þetta ekki fram i dagsljósið þá, en 
nauðsynlegt er, að það geti orðið samferða hinum tveimur frv. í þinginu og 
fái afgreiðslu samtimis þeim.

Nánar i framsögu.

14 d. 55. Kefndarállt

um frv. til laga um lántöka fyrir rikissjóð.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin leggur til, að frumvarpið verði samþykkt.

Alþingi, 30. jan. 1930.
Halldór Stefánsson, 

form., frsm.
Ólafur Thors. Héðinn

Hannes Jónsson, 
fundaskr.

Héðinn Valdimarsson. Sig. Eggerz.
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H<l. ð6. BreyAIngarilllaga

við frv. til laga nm breytÍDg á vegalögum, nr. 41, 4. júni 1924.

Frá Ólafi Thors.

Aftan við frnmvarpsgreinina bætist:
Aftan við A. 6 komi: Vegnrinn frá Keflavik nm Útskála til Sandgerðis.

Ed. 57. Frumvarp

til laga um heimild fyrir rikissljórnina til nokkurra ráðstafana vegna alþingis- 
hátíðarinnar 1930.

Frá allsherjarnefnd.

I. Um einkarétt á merki hátiðarinnar.

1. gr-
Rikisstjórnin skal á árinu 1930 hafa einkarétt á merki alþingishátiðar- 

innar 1930, þvi sem hér er sýnt, og er engum heimilt, veizlunum né einstök-

um mönnum, að nota merkið eða setja á verzlunarvöru, nema leyfi ríkis- 
stjórnarinnar komi til. Gr rikisstjórninni rétt að ákveða gjald fyrir slikt leyfi 
samkvæmt tillögum undirbúningsnefndar bátiðarinnar. Þegar um verzlunar- 
vöru er að ræða, skal gjaldið vera hundraðsgjald af verði vörunnar samkvæmt 
innkaupsreikningi, þó aldrei yfir 15°/o. Er tollstjóra í Reykjavik og lögreglu- 
stjórum annarsstaðar á landinu skylt að innheimta gjald þetta, og fer um inn- 
heimtuna og afhending vörunnar eftir sömu reglu og segir i lögum nr. 5,
3. apríl 1928.

2. gr.
Gjaldi þvi, sem inn kemur fyrir söluleyfi á merkinu, skal varið upp i 

kostnað við alþingishátiðina.

II. Um öryggi flutninga á Þingvallavegum.

3. gr.
Rikisstjórninni skal heimilt að ákveða, að undangenginni skoðun,
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hverjar bifreiðar megi vera i notknn á vegunum milli Reykjavikur og Þing- 
valla dagana 25.-29. júni 1930, að báðum meðtöldum.

4. gr.
Nii telja eftirlitsmenn bifreiða varhugavert, að einhver bilstjóri fari 

með bifreið á Þingvallavegunum daga þá, sem ræðir um í 3. gr., sakir skorts 
á æfingu eða af öðrum likum ástæðum, þótt bilstjórapróf bafl, og er rikis- 
stjórninni þá heimilt að banna þeim manni að stýra þar bifreið þessa daga.
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III. Um lokunartíma sölubúða o. fl.

5. gr.
Rikisstjórninni skal heimilt, að fengnum tillögum verzlunarmanna- og 

kaupmannafélaga i Reykjavik, svo og bæjarstjórnar, að kveða á um lokunar- 
tima sölubúða þar dagana 26.—28. júni 1930, að báðum meðtöldum, og 
einnig að setja ákvæði um, að bafa megi sölubúðir í Reykjavik opnar að 
einhverju leyti sunnudaginn 29. júni.

IV. Um oiðurlög o. fl.

6. gr.
Nú notar einbver merki alþingishátiðarinnar i beimildarleysi, eða flyt- 

ur það inn á vörum án leyfis, og skal hann þá sæta sekt, er nemi allt að ti- 
földu gjaldi þvi, er bonum bar að greiða fyrir merkið.

Brot gegn ráðstöfunum þeim, sem settar kunna að verða samkvæmt 
ákvæðum 3. og 4. gr., varða sektum, allt að 2000 kr., nema þyngri refsing 
liggi við samkvæmt öðrum lögum.

Sektarfé alit skal renna i ríkissjóð.

7. gr.
Mál út af brotum gegn lögum þessum skulu sæta meðferð almennra 

lögreglumála.
8. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Frv. þetta er flutt að tilmælum undiibúningsnefndar alþingishátiðar 1930, 
og telur hún ákvæði þess nauðsynleg vegna hatiðahaldanna. Það, sem fram á 
er farið í frv., er:

1. Að afla nokkurra réltmætra tekna upp i kostnað við hátiðahöldin.
2. Að gerðar séu ráðstafanir til þess að draga úr slysahættu á Þingvallavegun- 

um um hátiðina þá daga, sem mest verður umferðin.
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3. Að koma á regln nm loknn sölubnða i Reykjavlk, meðan bátiðin stendnr, 
en heimila jafnframt, að bnðir megi bafa opnar einhvern hluta næsta dags 
eftir hatiðina, þótt snnnndagnr sé, til þæginda hátiðargestnm, sem skamma 
viðdvöl hafa i bænnm, og öðrnm.

Kd. 58. Frumvsrp

til laga um stækkun lögsagnarumdæmis Reykjavíkur.

Flutningsmenn: Héðinn Valdimarsson, Jón ólafssou,
Sigurjón Á. ólafsson, Magnús Jónsson.

1. gr.
Jarðirnar Þormóðsstaðir og Skildinganes i Seltjarnarneshreppi, ásamt 

öllum lóðum og löndum. sem seldar hafa verið frá þeim, svo og verzlunar- 
staðurinn Skildinganes við Skerjafjörð, skulu lagðar undir lögsagnarumdæmi 
Reykjavikur frá 1. janúar 1931.

2. gr.
Frá sama tima tekur Reykjavíknrbær að sér framfærslu allra þeirra 

þurfalinga, sem éru eða verða og framfærslusveit eiga eða mundu eignast, ef 
lög þessi yrðu ekki sett, vegna fæðingar eða dvalar á löndum þeim, sem um 
ræðir i 1. grein.

3. gr.
Fyrir árslok 1930 skulu fara fram endanleg fjárskipti milli Reykja- 

víkur og Seltjarnarneshrepps, þar á meðal væntanleg skaðabótagreiðsla til 
Seltjarnarneshrepps vegna laga þessara.

Náist ekki samkomulag milii nefndra aðila, skal það, sem milli ber, 
lagt i gerð þriggja manna, sem séu þannig skipaðir, að hvor aðili skipar einn 
mann í dóm, en oddamann skipar hæstiréttur. Gerð þessara þriggja manna 
eru báðir aðiljar skyldir að hlita.

Greinargerð.

Á siðasta Alþingi var samkvæmt áskornn bæjarstjórnar Reykjavfknr borið 
fram frnmvarp, sem fór i þá átt, að leggja skyldi allan Seltjarnarneshrepp nndir 
lögsagnarnmdæmi Reykjaviknr. Frv. þetta komst ekki i nefnd, aðallega, að þvi 
er virtist, vegna þess, að farið var fram á, að allnr hreppurinn átti samkvæmt 
þvi skilyrðislanst að leggjast nndir kanpstaðinn. Með frnmvarpi þvi, sem hér er 
borið fram, er aðeins farið fram á, að litill hlnti Seltjarnarneshrepps sé lagðnr 
nndir lögsagnarnmdæmi Reykjavfknr, sá hlnti hreppsins, sem öllnm kemnr sam- 
an nm, að nanðsynlegt sé, að Reykjaviknrbær fai nmráð yflr. Einnig er með
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þessn frv. gert ráð fyrir, að Seltjarnarneshreppnr fái sanngjarnar skaðabætur, 
samkvæmt mati gerðardóms, sem sé skipaður þrem mönnum.

Lóndum þeim, sem bér nm ræðir, er svo i sveit komið, að þan liggja 
sem fleygur inn i land Reykjaviknr. Beggjamegin við lönd þessi á bærinn land 
að Skerjafliði, og slita þvi lönd þessi i sundur allar þær ráðstafanir, sem bærinn 
þyrfti að gera nm skipulag bygginga og gatnagerð, svo úr því yiði heildarskipn- 
lag i samræmi við þá nanðsyn, að baerinn byggist snður á bóginn, allt að og 
meðfram Skerjaflrði. lbúar Reykjaviknr og bnendur á nefndum lóndum ern í 
svo nánn sambandi nm margar nanðsynjar, svo sem rafmagn, vatn, vegi o. fl., 
að ekki verðnr nm það deilt, að sameining sé beppilegasta lansnin fyrir báða 
parta, bæði í bráð og lengd. Með lögnm nr. 67, 7. mai 1928, nm dómsmálastarfa, 
lögreglustjórn, gialdbeimtu o. fl. i Reykjavik, er veizlunarstaðuiinn Skildinganes 
ad ólln leyti lagðnr nndir lógsagnarumdæmi Reykjaviknr nm tollgæzlu og lög- 
reglnstjórn, og er það enn ein ástæðan lyrir þvi, að sameina beri þessi lönd að 
öllu leyti við Reykjavik.

Ennfremur má geta þess, að flestir búendur á Skildinganes- og Þormóðs- 
staðalöndum vinna fyrir lífsframfæri sinn við ýmsa starfsemi i Reykjavik, en hafa 
litla eða enga atvinnu i hreppnnm, þótt útsvör þeirra falli til breppsins.

M«l. 59. Breytlngartlllaga

við frv. til laga nm breyting á vegalögnm, nr. 41, 4. júni 1924.

Flntningsm.: Haraldnr Guðmundsson.

Aftan við frnmvarpsgreinina bætist:
Við B. 1. í 2. gr. laganna bætist:
Frá Hnifsdal að Gemlnfalli við Dýrafjörö.

Bd. 60. Frumvarp

til laga um löggilding verzlunarstaða.

Fiutningsm.: Páli Hermannsson.

1. gr-
Á Hánetsstaðaeyrum við Seyðisfjörð og i Gunnólfsvík við Finnafjörð, 

hvorutveggja i N.-Múlasýslu, skulu vera lóggiltir verzlunarstaðir.

2. gr.
Takmörk verzlunarlóðarinnar á Hánefsstaðaeyrum skulu vera Sörla-



staðaá að vestan og Gullsteinseyri að austan, 300 metrar á land upp frá 
flóðmáli.

3, gr.
Löggilding verzlunarstaðarins i Gunnólfsvík kemur til framkvæmda 

þegar atvinnumálaráðuneytið hefir ákveðið takmörk verzlunarlóðarinnar, sam- 
kvæmt lögum nr. 61, 10. nóv. 1905, og birt þau i B-deild Stjórnartiðindanna.
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Greinargerð.
Hreppsnefnd Seyðisfjarðarhrepps hefir óskað eftir löggildingn verzlnnar- 

staðar á Hanefsstaðaeyrnm og hreppsnefnd Skeggjastaðahrepps eftir löggildingn 
verzlnnarstaðar i Gunnólfsvík. Frv. er borið fram samkvæmt þeim ósknm. Ef 
nefnd sn, er væntanlega fær frv. til athngnnar, óskar, er fiutningsm. reiðubúinn 
að gefa nánari npplýsingar eftir föngum.

Wd. 61. Breytlngartlllögnr

við frnmvarp til laga um söln lands nndan prestssetrinn Borg á Mýrnm. 

Frá Héðni Valdimarssyni og Magnúsi Torfasyni.

1. Á eftir 2. gr. komi ný grein, er verður 3. gr., svo hljóðandi:
Hreppnnm er ekki heimilt að endnrselja landið eða hlnta þess.

2. Þriðja grein verðnr 4. gr.

Wd. 62. Wefndar&llá

nm frv. til laga nm sölu lands nndan prestssetrinn Borg á Mýrnm.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin er á einn máli nm það, að rétt sé að selja Borgameshreppi 
lóflir þær og land, sem frv. iæðir nm, en 2 nefndarmanna (HV og MT) áskilja 
sér rétt til að koma með brtt.

Alþingi, 1. febr. 1930.

Gunnar Signrðsson, Héðinn Valdimarsson, Mignús Torfason. 
form. fnndaskritari.

Magnús Guömnndsson, H. J. Kristófersson, 
frsm. með fyrirvara.
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Ik’d. 63. Frntnvarp

til laga um breyting á 1. gr. laga nr. 16, 7. maí 19*28 |Laun embættismanna]. 

(Eftir 2. umr. i Nd.).

Fyrir orðin »til ársloka 1930« komi: til ársloka 1931.

E<l. 64. Frnmvarp

til laga um vigt á sild.

Flutningsm.: Erlingur Friðjónsson.

1. gr.
Öll sfld, sem seld er bræðsluverksmiðjum til vinnslu, skal hér eflir vegin.
Við vigt á sfld skulu notaðar þar til bæfar vogir, er taki i einu að 

minnsta kosti innihald tveggja mælikera ásamt tæki þvi, sem sildin er vegin i.
Eitt mæliker skal rúma 135 kg. af sild, og telst það verðeining.

2. gr.
Þar sem sild er vegin samkvæmt 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, 
séu löggiltar og skoðaðar árlega, áður en byijað er að nota þær.

3. gr.
Brot gegn lögum þessum varðar sektum, irá 50 kr. til 5000 kr.

4. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin ákvæði 11. gr. tilskipunar um 

mælitæki og vogaráhöld, frá 13. marz 1925, að þvl 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 gildi þegar í stað.

Greinargerð.

Þetta frumvarp var flutt á sfðasta þingi, en varð ekki útrætt. Ástæðan 
fyrir þvf, að það var flutt i fyrra og það er á ný fram komið, er meðal annars 
sú, að mjög erfitt er fyrir sildarseljendur að gera sér grein fyrir þvi, hvort þan mæli-

Alpt. 1930. A. (42. löggjafarþing). 33
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tæki, sem notuð eru við móttöku síldar, eru samkvæmt því, sem fyrir er mælt 
I tilskipun um mælitæki og vogaráhöld frá 13. marz 1925, en vogir eru þau 
áhöld, sem allir menn bera kennsl á. Enda er i frv. gert ráð fyrir svo miklu 
eftirliti með þvf, að vogirnar séu réttar, að full trygging ætti að vera fyrir þvi, 
að þær reyndust það.

í tilskipun um mælitæki og vogaráhöld er fram tekið i 11. gr., að mæli- 
ker þau, sem notuð séu við mælingu sildar, eigi að vera jafnvið i op og botn. 
Þessu ákvæði tilskipunarinnar mun mjög óviða eða jafnvel hvergi vera fylgt þar, 
sem sild er mæld, þvi reglan mun vera sú, að nota sem mæliker oliuföt, sem 
sagaður hefir verið af annar botninn og litið eitt af lengd fatsins, og reynast 
þessi mæliker, sem eðlilegt er, misjöfn að stærð og ónákvæm. Kom það i Ijós 
fyrir nokkrum árum, að ein sildarbræðslustöð, sem búin var að starfa um tiu 
ára skeið, hafði notað mæliker, sem tóku allt að 170 litra, án þess að eftir þvi 
væri tekið fyrr en rannsókn var gerð á mælikerunum, þó mælikerin eigi ekki að 
taka yfir 150 litra. Til þess að byggja fyrir, að slík ónákvæmni geti átt sér stað, 
til skaða fyrir sildareigendur, er tryggasta leiðin að vigta sildina.

Visast að öðru leyti til greinargerðarinnar með frumvarpinu frá i fyrra.

Wd. 65. Frumvarp

til laga um tekjuskatt og eignarskatt.

Flm.: Halldór Stefánsson, Magnús Guðmundsson.

I. KAFLI.

Um tekjuskatt.

1- gr.
Hver maður heimilisfastur hér á landi er skyldur til, með þeim tak- 

mörkunum, sem settar eru i lögum þessum, að greiða skatt í rikissjóð af 
tekjum sinum, enda hafi hann verið heimilisfastur hér a. m. k. 6 mánuði af 
skattárinu.

Nú dvelur maður erlendis um stundarsakir, en. bregður eigi heimilis- 
fangi sínu hér á landi, og skal hann þá gjalda skatt eins og hann dveldi að 
staðaldri i landinu.

2. gr.
Nú er maður eigi heimilisfastur hér á landi, en á hér eignir og hefir 

tekjur af þeim, eða af atvinnu, eða af sýslan, sem hér eða héðan er rekin, 
svo sem sjómenn á islenzkum skipum, sem eigi greiða skatt í öðru ríki, og 
skal hann þá gjalda skatt af tekjum þessum og tilnefna fyrir hlutaðeigandi
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skattheimtumanni, hver greiði skattgjald hans, enda sé sá maður búsettur 
á skattsvæði skattheimtumanns.

Sömuieiðis skal sá, er eigi hefir aðsetur hér á landi, en hefir laun, bið- 
laun eða styrk úr ríkissjóði, eða tekjur frá alþjóðlegri stofnun innlendri, eða 
arð af hlutafé í innlendu hlutafélagi eða öðrum fyrirtækjum, gjalda skatt af 
þessujn tekjum, og skal tekjuskattinum haldið eftir við greiðslu fjárins.

Með konunglegri tilskipun má undanþiggja þá menn, er starfa erlendis 
í þjónustu hins íslenzka ríkis, tekjuskatti að nokkru eða öllu leyti.

Rikisstjórninni er heimilt að gera samning við 'stjórn Danmerkur um 
gagnkvæmar ívilnanir á tekju- og eignarskatti og sveitagjöldum þeirra ís- 
lenzkra og danskra rikisborgara, sem eftir gildandi skattalöggjöf rikjanna 
eiga að greiða skatt af sömu tekjuin og eignum í báðum rikjum.

3. gr.
Tekjuskatt greiða ennfremur:

a. Hlutafélög, samlagshlutafélög og önnur félög með takmarkaðri ábyrgð, 
nema tekjuafgangi sé einungis varið til almennra þarfa.

b. Gagnkvæm ábyrgðarfélög, kaupfélög, smjörbú, sláturfélög og önnur 
samvinnufélög.

c. önnur félög, sjóðir og stofnanir, sem ekki eru sérstaklega undanþegin 
skattgjaldi, sbr. 4. gr., svo og dánarbú og þrotabú.

Ef ekki eru fleiri en 4 félagar í verzlunarfélagi eða öðru atvinnufélagi 
með persónulegri ábyrgð, er skattur ekki lagður á félagið sjálft, heldur hvern 
einstakan félaga, ef ósk kemur fram um það frá félaginu, um leið og tekjur 
eru taldar fram, enda fylgi beiðninni þær skýrslur, sem með þarf til þess að 
ákveða skatt hvers einstaks félaga.

Slík félög og stofnanir, sem um ræðir í þessari grein og ekki eiga 
heimili hér á landi, en eiga hér eignir og hafa tekjur af þeim, eða af starfsemi, 
sem hér eða héðan er rekin, skulu greiða skatt i ríkissjóð af tekjum þessum.

4. gr.
Undanþegið öllum tekjuskatti er konungur og borðfé hans og ættmanna 

hans, rikissjóður, ríkisfyrirtæki og rikisstofnanir og aðrir þeir sjóðir, er 
standa undir umsjón rikisstjórnarinnar, sveitarfélög og bæjarfélög, kirkju- 
sjóðir, sparisjóðir, sem engan arð greiða stofnendum sinum eða ábyrgðar- 
mönnum, og ennfremur sjóðir, félög og stofnanir, er ekki reka atvinnu eða 
veitt er skattfrelsi með sérstökum lögum.

5. gr.
Erlendir þjóðhöfðingjar, sendiherrar og sendikonsúlar annara rikja 

og starfsmenn erlendra sendisveita eru undanþegnir tekjuskatti, nema að 
þvi leyti, sem þeir njóta tekna úr ríkissjóði eða alþjóðlegri stofnun innlendri, 
eigi hér fasteignir eða hafi tekjur af þeim, reki atvinnu eða eigi hlut i ein- 
hverju atvinnufyrirtæki hér á landi.
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6. gr.
Skattgjald þeirra, sem ræðir um í 1. og 2. gr., reiknast þannig: Ef hinn 

skattskyldi hluti tekna þeirra er undir 500 kr., greiðist af honum 0,6%.
Af 500 til 

1000 — 
2000 —

1000 kr. greiðist 3 kr. af
7--------

22--------

500 kr. og
1000 --------
2000 --------

0,8% af afgangi
2000 — 
3000 —

— 0,5-------
2-------

—

3000 — 4000 — — 42-------- 3000 -------- 3------- —
4000 — 5000 — — 72-------- 4000 -------- 4------- —

— 5000 — 6000 — — 112-------- 5000 -------- 5------- —
— 6000 — 7000 — — 162 — — 6000 -------- 6------- —
— 7000 — 8000 — — 222 -------- .7000 -------- 7------- —
— 8000 — 9000 — — 292 -------- 8000 -------- 8------- —
— 9000 — 10000 — — 372 -------- 9000 -------- 9------- —
— 10000 — 11000 — — 462 -------- 10000 -------- 10-------- —
— 11000 — 12000 — — 562 -------- 11000 -------- 11------- —
— 12000 — 13000 — — 672 -------- 12000 -------- 12------- —
— 13000 — 14000 — — 792 -------- 13000 -------- 13------- —
— 14000 — 15000 — — 922 -------- 14000 -------- 14------- —
— 15000 — 16000 — — 1062 -------- 15000 -------- 15------- —
— 16000 — 17000 — — 1212-------- 16000 -------- 16------- —
-— 17000 — 18000 — — 1372 -------- 17000 -------- 17------- —
— 18000 — 19000 — — 1542 -------- 18000 -------- 18------- —
— 19000 — 20000 — — 1722 -------- 19000 -------- 19------- . —
— 20000 — 25000 — — 1912-------- 20000 -------- 19,5------- —
— 25000 — 30000 — — 2887 -------- 25000 -------- 20------- —
— 30000 — 35000 — — 3887 -------- 30000 -------- 21------- —
— 35000 — 40000 — — 4937 -------- 35000 -------- 22------- —
— 40000 — 50000 — — 6037 -------- 40000 -------- 23------- —
— 50000 — 70000 — — 8337 -------- 50000 -------- 24------- —
— 70000 — 100000 — — 13137 -------- 70000 -------- 25------- —
— 100000 og þar yfir — 20637 — — 100000 -------- 26------- —

Skattgjald samkvæmt 2. gr. reiknast þó aldrei lægra en 5% af tekjum.

7. gr.
Skattgjald innlendra félaga og stofnana, er um ræðir i 3. gr., reiknast 

þannig:
Þegar skattskyldar tekjur í hlutfalli við innborgað hlutafé, stofnfé eða 

tryggingarfé, nema undir 2%, greiðist 5% af þeim.
2— 5% greiðist 5 % af fyrstu 2% og 10% af afgangi
5—10— — 8-------------— 5------- 15------------ —

10—20— — 11 y2--------— 10------- 20------------ —
20—50— — 15%----------- — 20------- 25------------—
50% og þar yfir 218io— — — 50— — 30------- —
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Með innborguðu hlutafé eða stofnfé skal telja varasjóð þann, sem fé- 
laginu kann að hafa safnazt af arði, sem lagður hefir verið til hliðar í þvi 
skyni, eins og sá sjóður var i byrjun næsta reikningsárs á undan niður- 
jöfnuninni.

Skattgjald innlendra félaga og stofnana án innhorgaðs hlutafjár eða 
stofnfjár, svo og skattgjöld útlendra félaga, reiknast eftir reglunum í 6. gr., 
þó aldrei lægra en 5% af hinum skattskyldu tekjum.

Af skattskyldum tekjum þeirra félaga, sem um ræðir i 3. gr. b, greið- 
ist jafnan 6%.

8. gr.
Tekjuskattinn eftir 6. og 7. gr. má með fjárlagaákvæði hækka eða 

lækka um ákveðna hundraðstölu, allt að 25%, eitt og eitt ár í senn.

9. gr.
Skattskyldar tekjur teljast, með þeim undantekningum og takmörk- 

unum, er siðar greinir, allskonar arður, laun eða gróði, er gjaldanda hlotn- 
ast af eign eða atvinnu eða einstökum verknaði eða atvikum, ef þetta verður 
metið til peningaverðs, svo sem:

a. Tekjur af landbúnaði, sjávarútvegi, siglingum, verzlun, verksmiðjuiðnaði, 
handiðn, námurekstri og sérhverjum öðrum atvinnurekstri, ennfremur 
allar tekjur, sem telja má endurgjald fyrir starfsemi í þágu visinda, lista 
og bókmennta, eða fyrir hverskonar vinnu, greiða eða aðstoð. Til slikra 
tekna telst fæði, húsnæði og önnur hlunnindi, sem látið er i té i kaup- 
gjaldsskyni.

b. Tekjur af embættum eða sýslunum, svo sem: Föst laun, aukatekjur, emb- 
ættisbústaður og önnur hlunnindi, landauragjald, jarðarafnot, endurgjald 
fyrir skrifstofukostnað (sbr. 12. gr. d.); ennfremur eftirlaun, biðlaun, líf- 
eyrir, gjafir og allskonar styrktarfé.

c. Landskuld af leigujörðum og arður af allskonar ítökum og hlunnindum, 
leiga eftir hús, lóðir og skip, svo og áætlað afgjald af fasteignum og skip- 
um, er eigandi notar sjálfur; ennfremur leiga af innstæðukúgildum á 
jörðum, sem eru i leiguábúð, og arður af byggingarpeningi og öðru lausa- 
fé, sem á leigu er selt.

d. Vextir eða arður af skuldabréfum, hlutabréfum og öðrum innlendum 
eða útlendum verðbréfum, svo og vextir af útistandandi skuldum og öðr- 
um fjárkröfum, þótt bréf sé eigi fyrir, af sparisjóðsinnlögum og sérhverri 
annari arðberandi innstæðu.

e. Ágóði af sölu á fasteign eða lausafé, enda þótt salan falli ekki undir at- 
vinnurekstur skattgreiðanda, ef ætla má, að hann hafi keypt eignina, eða 
öðlazt hana á annan hátt, í þvi skyni að selja hana aftur með ágóða og 
hún hefir verið í eign hans skemur en 5 ár, ef um fasteign er að ræða, en 
annars skeinur en 3 ár. Þó má draga frá þessum ágóða skaða, sem kynni 
að hafa orðið á samskonar sölu á árinu.

f. Vinningur í veðmáli, happdrætti eða þvi um liku.
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10. gr.
Til skattskyldra tekna félaga og stofnana, sem í 3. gr. segir, teljast eigi 

aðeins þær tekjur, sem varið er til að greiða hluthöfum og félagsmönnum í 
vexti eða arð af innborguðu fé, heldur einnig þær tekjur, sem varið er til 
afborgana af skuldum á árinu, óvenjulegra fyrninga og yfirfærslu á tekjuaf- 
gangi í varasjóð, tryggingarsjóð og aðra slíka sjóði.

Fjármálaráðherra er heimilt að kveða svo á, að skattskyldar tekjur 
vátryggingarfélaga, sem starfa hér á landi, skuli talinn sá hluti heildarágóð- 
ans, er svarar til hlutfallsins milli allra iðgjaldatekna félagsins hér á landi 
og allra iðgjaldatekna af allri starfsemi þess.

Fjármálaráðherra getur og sett fyrirmæli um heimild vátryggingar- 
félaga til að draga frá tekjum sínum það, er þau leggja til hliðar til að inna 
af hendi skyldur sinar gagnvart vátryggðum.

Loks getur fjármálaráðherra sett ákvæði um það, hvenær félög þessi 
skuli hafa skilað framtölum sinum og reikningum.

Samvinnufélögum ber ekki að telja með skattskyldum tekjum sinum 
verðlagsuppbót þá, er þau úthluta félagsmönnum sinum af eigin vöruskipt- 
um þeirra af innlendum og erlendum vörum, hvort heldur sem verðlagsupp- 
bótin er færð þeim til tekna á viðskiptareikningi eða stofnsjóðsreikningi, 
en það telst til skatts hjá hinum einstöku félagsmönnum sem afrakstur á at- 
vinnu þeirra. Þar á móti er allur ágóði af viðskiptum við utanfélagsmenn 
skattskyldar tekjur. Ef félag getur ekki gert skýra grein fyrir viðskiptum við 
utanfélagsmenn, skal telja allan hagnaðinn af starfsemi félagsins skattskyld- 
ar tekjur hjá félaginu.

Nánari ákvæði má setja með reglugerð.

11. gr.
Til tekna telst ekki:

a. Sá eignarauki, sem stafar af þvi, að fjármunir skattgreiðanda hækka i 
verði, — hinsvegar kemur ekki heldur til frádráttar tekjum, þótt slikir 
fjármunir lækki i verði, — ekki heldur tekjur, sem stafa. af sölu á eignum 
skattgreiðanda (að meðtöldum verðbréfum), nema slík sala falli undir 
atvinnurekstur hlutaðeigandi skattgreiðanda, t. d. fasteignaverzlun, eða 
hján falli undir ákvæði i 9. gr. e. Þegar svo stendur á, telst verzlunar- 
hagnaðurinn af sölunni til tekna, en draga má frá honum þann skaða, 
sem kynni að hafa orðið á samskonar sölu á árinu.

b. Eignarauki, sem stafar af arftöku, fyrirframgreiðslu upp i arf, fallinn 
eða ófallinn, af stofnun hjúskapar, útborgun lífsábyrgðar, brunabóta, 
eftirgjöf skulda eða þess háttar.

c. Tekjuliðir, sem stafa af eyðslu höfuðstóls eða af lántöku.
d. Dagpeningar og endurgreiðsla ferðakostnaðar, er skattgreiðandi fær i 

endurgjaldsskyni fyrir tilkostnað sinn, er hann verður að vera um stund- 
arsakir fjarverandi heimili sinu vegna starfa i almenningsþarfir.'
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12. gr.
Frá tekjum skal draga, áður en skattur er á þær lagður:

a. Rekstrarkostnað, þ. e. þau gjöld, sem á árinu ganga til að afla teknanna, 
tryggja þær og halda þeim við, þar á meðal vexti af skuldum, er stafa 
beinlinis af atvinnu eða öflun tekna, svo og venjulega fyrningu, eða það, 
sem varið er til tryggingar og nauðsynlegs viðhalds á arðberandi eignum 
gjaldanda. Nánari ákvæði um, hvernig reikna skuli fyrningu eða viðhald 
til frádráttar, skulu sett i reglugerð, sem fjármálaráðherra setur.

Með rekstrarkostnaði telst ekki það, sem gjaldandi hefir varið sér 
Qg skylduliði sinu til framfæris og notkunar, eigi heldur kaup handa hon- 
um sjálfum, né neinum af skylduliði hans, nema sá telji tekjur sínar 
fram sér í lagi. Eigi má gjaldandi heldur telja til rekstrarkostnaðar vexti 
af fé, sem hann sjálfur hefir lagt i atvinnurekstur sinn, né félag eða 
stofnun vexti af hlutafé, stofnfé eða tryggingarfé.

b. Tap á atvinnurekstri, er á skattárinu verður eða þá fyrst kemur i ljós. 
Tapi á atvinnurekstri frá sama ári má aldrei skipta á fleiri ár, og skal 
þegar tekið til frádráttar, er það er fullreynt.

c. Tap á útistandandi skuldum, enda stafi skuldin beinlinis af atvinnu- 
rekstri aðila og séu færðar fullnægjandi sönnur fyrir tapinu. — Það ár 
eitt kemur töpuð skuld til frádráttar, er sannreynt þykir, að hún er töpuð. 
Nú greiðist skuld, er áður var talin töpuð að einhverju eða öllu leyti, og 
skal hið greidda þá talið til tekna það ár, er greiðsla átti sér stað.

d. Frá embættistekjum skal draga þann kostnað, sem emhættisreksturinn 
hefir haft i för með sér, svo sem skrifstofukostnað og lögmæltar kvaðir, 
er á embættum hvila.

e. Iðgjöld af lifeyri, sem skattgreiðandi er skyldur lögum samkvæmt að 
tryggja sér eða konu sinni eftir sinn dag, svo og iðgjöld af hverri annari 
lögboðinni persónutryggingu. Ennfremur skal draga frá tekjum þeirra 
manna, sem eigi eru að lögum skyldir að tryggja sér eða konum sínum 
lifeyri, iðgjöld af slikum lifeyri eða lifsábyrgð, sem greidd hafa verið, 
þó ekki hærra iðgjald en 300 krónur.

f. Vexti af skuldum gjaldanda, öðrum en þeim, se.m ræðir um í staflið a.
g. Af framlagi af ársarði hlutafélaga og samvinnufélagá til varasjóðs má 

draga Va hluta, er skal vera undanþeginn tekjuskatti og koma til frá- 
dráttar skattskyldum tekjum. Ef nokkur upphæð úr varasjóði siðar er 
notuð til úthlutunar til félagsmanna, eða á annan hátt notuð í einhverj- 
um þeim tilgangi, sem ekki var tilætlunin þegar varasjóðurinn myndað- 
ist, þá skal telja helming þeirrar upphæðar, sem þannig er ráðstafað, til 
skattskyldra tekna á því ári. Sem varasjóð samkvæmt þessari gr. og 3. 
málslið 7. greinar má ekki telja eftirlaunasjóði, arðjöfnunarsjóði eða 
aðra slika sjóði, sem ekki eru beinlínis ætlaðir til þess að tryggja fjárhag 
fyrirtækisins sjálfs.

Þegar skattur er lagður á tekjur, sem renna til einstaklinga, félaga eða 
stofnana, sem ekki eiga heimili hér á landi (sbr. 2. gr. og síðari málsgr. 3.



gr.), má draga frá tekjunum þau útgjöld, sem beinlinis viðkoma þessum 
tekjum.

Tekjur þær, sem koma til greina við ákvörðun skattsins, eru skatt- 
skyldar án tillits til þess, hvernig þeim er varið, hvort heldur gjaldandi hefir 
þær sér eða skylduliði sínu til framfæris, nytsemdar eða munaðar, til hjúa- 
halds, nema til atvinnurekstrar sé, til þess að færa út bú sitt eða atvinnu- 
veg, til umbóta á eignum sinum eða til þess að afla sér fjár, til gjafa eða 
hvers annars sem er.
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13. gr.
Tekjur hjóna, er samvistum eru, skulu saman taldar til skattgjalds, 

enda þótt séreign sé eða sératvinna, enda ábyrgjast bæði skattgreiðslu. Rétt 
er hónda eða erfingjum hans að krefjast endurgjalds af konu eða erfingjum 
hennar á þeim hluta skattsins, er að réttum tölum kemur á séreign hennar 
eða sératvinnu.

Tekjur barna, sem í foreldrahúsum eru (þar með talin stjúpbörn, kjör- 
börn og fósturbörn), skal telja sérstaklega til skattgjalds.

Með tekjum barna, sem eru í foreldrahúsum og eru sjálf skattgreið- 
endur, telst eigi það framfæri, sem þaú fá að nokkru eða öllu leyti hjá heim- 
ilisföðúr, nema það sé endurgjald fyrir vinnu við atvinnurekstur hans.

14. gr.
Frá hreinum tekjum heimilisfastra manna hér á landi, eins og þær eru 

ákveðnar samkv. 12. gr., skal draga sem hér segir:
1. Fyrir einstakling: 1 Reykjavík 900 kr., í öðrum kaupstöðum 800 kr., ann- 

arsstaðar á landinu 700 kr.
2. Fyrir hjón, sem samvistum eru: I Reykjavík 1800 kr., í öðrum kaupstöð- 

um 1600 kr., annarsstaðar á landinu 1400 kr.
3. Framfærslueyrir fyrir börn (þar með talin stjúpbörn, kjörbörn og fóstur- 

börn, sem ekki er greitt meðlag með), sem eru ekki fullra 14 ára i byrj- 
un þess almanaksárs, er skatturinn er lagður á, og hafa ekki sjálf efni á að 
kosta framfæri sitt: I Reykjavik 600 kr., í öðrum kaupstöðum 500 kr., 
annarsstaðar á landinu 400 kr. fyrir hvert barn. — Sama er um aðra 
skylduframfærlinga.

Frá tekjum þeirra, sem eru í foreldrahúsum á framfæri, eða við nám 
og enga atvinnu hafa, skal draga það, sem útheimtist til framfæris þeim og 
menningar.

Frá breinum tekjum innlendra félaga og stofnana, eins og þær eru 
ákveðnar samkv. 12. gr., skal draga 4% af innborguðu stofnfé eða hlutafé, 
innborguðum hlutum af tryggingarsjóði og þess háttar.

Að loknum frádrætti samkv. þessari grein skal sleppa því, sem afgangs 
verður, þegar tekjuhæðinni er deilt með 50. Af þeirri tekjuupphæð, sem þá 
er eftir, greiðist skatturinn og við hann miðast skattgjaldið samkv. 6. og 7. gr.

Ef tekjurnar eftir allan löglegan frádrátt nema ekki fullum 100 kr., 
greiðist enginnskattur af þeim.
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15. gr.
Skattinn skal miða við tekjur næsta almanaksárs á undan skattákvörð- 

un, nema annað sé venjulegt rekstrarár i atvinnugrein aðila, eða hann sýni, 
þegar hann telur fram, að hann hafi annað reikningsár, enda getur skattanefnd 
þá veitt honum heimild til að hafa það reikningsár i stað almanaksársins.

II. KAFLI.

Um eignarskatt.

16. gr.
Af skuldlausri eign skal árlega greiða i skatt í ríkissjóð sem hér segir:
Af fyrstu 5000 kr. greiðist enginn skattur.

Af 5000 til 15000 -kr. greiðist 1% af þvi, sem er umfram 5000 kr.
— 15000 — 20000 — — 10 kr. af 15000 kr. og 1,2% af afgangi
— 20000 — 30000 — — 16   20000 -------- 1,5-------------—
— 30000 — 50000 — — 31   30000 -------- 2 -------------—
— 50000 — 100000 — — 71   50000 -------- 3 -------------—
— 100000 — 200000 — — 221   100000 -------- 4 -------------—
— 200000 — 500000 — — 621   200000 -------- 5 -------------—
— 500000 —1000000 — — 2121 --------  500000 -------- 6 ------- —
— 1000000 og þar yfir — 5121 -------- 1000000 -------- 7 ------- —

Nemi skatturinn samkvæmt þessu ekki 1 krónu, skal honum sleppt.

17. gr.
Eignarskattinn eftir 16. gr. má með fjárlagaákvæði hækka eða lækka 

um ákveðna hundraðstölu, allt að 25%, eitt og eitt ár i senn.

18. gr.
Eignarskatt greiði allir hinir sömu, sem skattskyldir eru til tekjuskatts, 

ef þeir eiga eign og eignarréttindi, sem skatt ber að greiða af samkvæmt lög- 
um þessum. Innlend hlutafélög og önnur félög hafa leyfi til að draga hluta- 
fé sitt eða stofnfé frá eignaupphæðinni, áður en skattur er á lagður.

Menn, sem eigi eru heimilisfastir hér á landi, og útlend félög greiða 
aðeins eignarskatt af eignum sínum hér á landi, og reiknast skatturinn sam- 
kvæmt reglunum i 16. gr., þó aldrei lægri en 2% af hinum skattskyldu eignum.

19- gr.
Undanþegnir öllum eignarskatti eru hinir sömu, sem samkvæmt 4. gr. 

eru undanþegnir tekjuskatti. Þeir, sem samkvæmt 5. gr. eru undanþegnir 
tekjuskatti, eru einnig undanþegnir eignarskatti, í samræmi við reglur þær, 
sem settar eru í þeirri grein.

Alpt 1930. A. (42. löggjafarping). 34
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20. gr.
Skattskyldar eignir teljast, með þeim undantekningum og takmörkun- 

um, sem gerðar eru í 16. og 18. gr., allar fasteignir og allt lausafé skattgreið- 
anda, að frádregnum skuldum, svo sem jarðir, húseignir, skip, skepnur, 
verkfæri, vélar, vörubirgðir, peningar og verðbréf, útistandandi skuldir og 
aðrar fjárkröfur og verðmæt eignarréttindi, húsgögn og aðrir innanstokks- 
munir og skartgripir. Þegar skattur greiðist samkvæmt síðari málsgrein 16. 
gr., má þó aðeins draga frá þær skuldir, sem hvíla á þeim eignum, sem 
skattur er greiddur af. — Eignirnar eru jafnt skattskyldar, hvort sem þær 
gefa af sér nokkrar tekjur eða engar.

21. gr.
Með skattskyldum eignum er eigi talið:

a. Skilyrðisbundin fjárréttindi, svo sem réttur til lífsábyrgðarfjár, sem
ekki er fallið til útborgunar.

• b. Réttur til eftirlauna, lífeyris eða annarar áframhaldandi greiðslu, sem 
bundin er við einstaka menn.

c. Réttur til leigulauss bústaðar, eða önnur afnotaréttindi.
d. Rækur og fatnaður til einkaafnota.

22. gr.
Við mat á eignum til eignarskatts skal farið eftir þessum reglum:

a. Virðing á fasteign skal fara eftir gildandi fasteignamati.
b. Búpening skal telja svo sem hann væri framgenginn í fardögum næst á 

eftir og með gildandi verðlagsskrárverði.
c. Verðlag á skipum og öðru lausafé skal miða við áætlað söluverð. Við 

ákvörðun þess skal meðal annars hafa hliðsjón af því, hve hátt eign- 
irnar eru vátryggðar.

d. Verzlunarvörur skal meta eftir því. hvað þær kostá komnar i hús eða á 
sölustað.

e. Hlutabréf, skuldabréf og önnur slík verðbréf skal meta eftir nafnverði, 
nema þau hafi annað gangverð eða áætlað söluverð.

f. Útistandandi skuldir skulu taldar með nafnverði, hvort sem vextir eiga 
að greiðast af þeim eða ekki, nema færðar séu sönnur á, að þær séu 
minna virði.

g. Réttindi til stöðugra tekna skulu metin eftir þvi endurgjaldi, sejn hæfi- 
legt væri fyrir þau þegar skatturinn er lagður á.

Nánari reglur um virðingu getur fjármálaráðherra sett.

23. gr.
Eignir hjóna, sem samvistum eru, skulu lagðar saman til eignarskatts, 

enda ábyrgjast bæði greiðslu.
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24. gr.
Eignarskattur skal að jafnaði ákveðinn eftir eign gjaldanda í lok 

almanaksársins. Þó mega þeir, sem nota annað reikningsár en almanaks- 
árið, telja fram eignir sinar í lok þess reikningsárs, sem er næst á undan 
skattálagningunni.

Upphæð sú, sem skattur er talinn af, skal ávallt deilanleg með 100; 
þvi, sem fram yfir er, skal sleppt.

III. KAFLI.

Um skattanefndir o. fl.

25. gr.
Tekjuskattur og eignarskattur samkvæmt lögum þessum er ákveðinn 

af skattanefndum í hreppum og skattanefndum eða skattstjóra í kaupstöð- 
um. 1 skattanefnd sitja 3 menn. I hreppum: Hreppstjóri eða sá, er að lögum 
gegnir starfi hans, einn maður tiinefndur af sýslumanni og einn kosinn af 
hreppsnefndinni. I kaupstöðum: Bæjarstjóri, einn maður tilnefndur af hæj- 
arfógeta og einn kosinn af bæjarstjórn. Sé bæjarfógeti jafnframt bæjar- 
stjóri kaupstaðarins, tilnefnir hann tvo irienn i nefndina.

Skipa skal tvo varamenn, er taka sæti í skattanefndum i forföllum 
nefndarmanna. Annan varamanninn tilnefnir bæjarfógeti eða sýslumaður, 
en hinn kýs bæjarstjórn eða hreppsnefnd.

Formaður skattanefndar í kaupstöðum er bæjarstjóri, eða þar sem 
hann er eigi, sá nefndarmaður, er bæjarfógeti nefnir til, en annarsstaðar er 
hreppstjóri formaður. I forföllum formanns kýs skattanefnd sjálf formann 
um stundarsakir.

26. gr.
1 Reykjavik skipar fjármálaráðherra skattstjóra og varaskattstjóra. 

Hefir skattsljóri Reykjavikur sama vald og sömu störf og skattanefndir, eða 
eftir atvikum formenn skattanefnda utan Reykjavíkur.

Heimilt er fjármálaráðherra að gera sömu tilhögun um ákvörðun 
skatts í hinum öðrum kaupstöðum og sett er fyrir Reykjavík.

27. gr.
1 hverju lögsagnarumdæmi skal skipa yfirskattanefnd. Þar, sem bæj- 

arfógetaembætti er sameinað sýslumannsembætti, skal vera ein yfirskatta- 
nefnd bæði fyrir kaupstaðinn og sýsluna. I nefndinni eiga sæti lögreglu- 
stjóri, sem er formaður, og tveir menn, sem fjármálaráðherra skipar. Hann 
skipar og tvo varanefndarmenn, sem taka sæti i nefndinni i forföllum 
nefndarmanna, eftir þvi sem formaður ákveður.
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28. gr.
Fjármálaráðherra skipar 3 menn í rikisskattanefnd og jafnmarga 

varamenn. Formaður -nefndarinnar heitir rikisskattstjóri. Annar nefndar- 
manna skal hafa þekkingu á landbúnaði, en hinn á sjávarútvegi og við- 
skiptum. Rikisskattanefnd hefir skrifstofu í Reykjavík.

29. gr.
Enginn má sitja i skattanefnd, yfirskattanefnd eða ríkisskattanefnd, 

nema hann:
1. hafi óflekkað mannorð,
2. sé fjárráður,
3. eigi heimili i skattumdæminu,
4. hafi náð lögaldri.

1 skattanefnd mega ekki sitja saman skyldir menn eða mægðir að 
feðgatali eða niðja, hjón, kjörforeldri og kjörbörn, fósturforeldri og fóstur- 
börn, hvorki sem aðalmenn né varamenn.

30. gr.
Sami maður má ekki eiga sæti nema i einni skattanefnd. Skattanefnd- 

armenn, aðrir en bæjarstjórar, hreppstjórar og skattstjórar, skulu skipaðir 
til 6 ára, þannig að annar meðnefndarmaður fer frá 3. hvert ár, eftir hlut- 
kesti í fyrsta sinn. Ef nefndarmaður fer frá eða deyr áður en timi hans er 
liðinn, skal skipa mann i stað hans til þess tima, er hann átti eftir að sitja 
i nefndinni.

Nefndarmann, sem gengur úr, má skipa svo oft sem vill. Nefndar- 
starfið er borgaraskylda, sem enginn löghæfur maður getur skorazt undan 
að gegna, nema hann hafi verið i skattanefnd í 6 ár samfleytt eða sé orðinn 
60 ára gamall.

Skattstjórar i Reykjavík og öðrum kaupstöðum (sbr. 26. gr.) og rikis- 
skattstjóri skulu skipaðir til 6 ára.

31. gr.
Skattanefndarmenn og skattstjórar, er eigi hafa áður unnið heit emb- 

ættismanna eða sýslunarmanna, skulu á fyrsta nefndarfundi, er þeir sitja, 
undirrita i gerðabók nefndarinnar drengskaparheit um það, að þeir skuli 
gegna starfinu hlutdrægnislaust eftir beztu vitund og sannfæringu og gæta 
þagnarskyldu um allt, er þeir fá vitneskju um i starfinu og varðar eignir og 
tekjur gjaldþegna.

32. gr.
Enginn má taka þátt i meðferð máls, hvorki skattákvörðun eða kæru, 

ef það mál varðar sjálfan hann, konu, niðja, foreldra, kjörforeldra eða fóst- 
urforeldra, kjörbörn eða fósturbörn, systkini, kjörsystkini eða fóstursystkini 
eða mægðanienn að feðgatali, eða éf aðrar ástæður eru til að óttast, að hann
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geti ekki litið hlutdrægnislaust á málavöxtu. Tekur varamaður sæti í nefnd 
samkvæmt kvaðningu formanns, ef aðalmanns missir við.

33. gr.
Skattanefndarmenn og skattstjórar fá laun fyrir störf sín sem hér

segir:
a. 1 kaupstöðum og kauptúnum, sem eru hreppur fyrir sig, skal greiða 

skattanefnd 2%, en annarsstaðar á landinu 4% af þeirri upphæð, sem 
skatturinn nemur. Þó skal borgunin ekki fara fram úr 8 krónum og ekki 
vera minni en 4 krónur fyrir hvern starfsdag nefndarmanns.

b. Yfirskattanefndarmenn fá 8 krónur á dag og ferðakostnað. Borgun til 
formanna telst þó innifalin i embættislaunum þeirra.

c. Borgun til skattstjóra, rikisskattstjóra og rikisskattanefndar fer eftir 
samningi við fjármálaráðherra.

Þóknun til skattanefnda og skattstjóra greiðist úr rikissjóði. Formenn 
yfirskattanefnda úrskurða reikninga skattanefnda og greiða þá á manntals- 
þingum. Fjármálaráðuneytið úrskurðar reikninga yfirskattanefnda og rikis- 
skattanefndar.

IV. KAFLI.

Um framtal tekna, fresti, úrskurði, innheimtur o. fl.

34. gr.
Gjaldendur skulu venjulega settir i skatt þar, sem þeir eru búsettir 

þegar skattanefnd tekur til starfa. Hlutafélög og önnur atvinnufélög inn- 
lend skulu sett i skatt þar, sem þau eiga heimili, en erlend þar, sem aðal- 
umboðsmenn þeirra hér á landi eru búsettir, enda beri téðir umboðsmenn 
ábyrgð á greiðslu skattsins.

Aðrir gjaldendur, sem ekki eru búsettir hér á landi, greiði skatt á 
þeim stöðum, þar sem þeir hafa tekjur sinar eða eignir.

Ráðuneytið sker úr, ef vafi leikur á, hvar gjaldandi skuli settur í
skatt.

35. gr.
Allir þeir, er hafa skattskyldar tekjur, skulu í Reykjavík fyrir 31. jan- 

úar, en annarsstaðar á landinu fyrir febrúarmánaðarlok ár hvert — eða ef 
þeir reka atvinnu á fleiri stöðum en einum, i síðasta lagi 20. marz — af- 
henda skattanefnd skriflega skýrslu, að viðlögðum drengskap, um tekjur 
sinar síðastl. ár og eignir í árslok. Sama skylda hvilir á hverjum þeim, er 
veitir forstöðu verzlun, verksmiðju eða öðru atvinnufyrirtæki, ef eigandinn 
er eigi búsettur innanlands, svo og á stjórn félags eða stofnunar og á þeim, 
er hefir á hendi fjárhald fyrir þann, sem ekki er fjárráða.

Nú þykist framteljandi ekki sjálfur vera fær um að gefa fullnægjandi



270 Þingskjai 65

skýrslu um tekjur sínar og eignir, og er þá skattanefnd skyld að veita hon- 
um aðstoð til þess, en hann er skyldur að láta skattanefnd i té allar upp- 
lýsingar, er hún þarf, til þess að gera frajntal hans sem réttast.

Hvenær sem skattanefnd þykir þörf á, getur hún krafizt þess, að skatt- 
framteljendur leggi bækur sínar fyrir hana, eða einstaka nefndarmenn, eða 
einn eða tvo reikningsfróða menn utan nefndarinnar, er ekki séu keppinaut- 
ar framteljanda.

36. gr.
Allir embættismenn og aðrir, er einhver störf hafa á hendi í almenn- 

ingsþarfir, stjórnendur bánka, sparisjóða, hlutafélaga og annara félaga og 
stofnana, eru skyldir að láta skattanefndum i té ókeypis allar þær skýrslur, 
er þær beiðast og með þurfa, svo sem skýrslur ujn starfslaun, um skulda- 
bréf, vaxtabréf og hlutabréf, sem eigandi er nafngreindur að, um vaxtafé i 
bönkum og sparisjóðum, og annað þvi um likt. Þeir, sem hafa menn i þjón- 
ustu sinni, er taka kaup fyrir starf sitt, eru og skyldir að skýra frá, hvaða 
kaup þeir greiða hverjum manni.

37. gr.
Eftir skýrslum þeim, er skattanefnd tekur gildar, skal hún kveða á 

um tekjuupphæð og eign hvers eins. Þyki nefndinni skýrsla einhvers tor- 
tryggileg, skal hún skora á hann að láta nefndinni í té frekari skýringar og 
sannanir. Fái skattanefnd eigi fullnægjandi skilriki fyrir framtalinu innan 
þess tima, er hún hefir til tekið, skal hún áætla tekjur hans og eign eftir 
beztu vitund. Dvelji hann utanlands, eða svo langt í burtu, að erfitt er að ná 
til hans, og hafi hann ekki umboðsmann fyrír sig nærlendis, sem nefndínni 
er kunnugt um, eða ef ekki er kunnugt um dvalarstað hans, má hún áætla 
tekjur hans og eign án þess að gera honum aðvart.

Nú er einhver sá, er enga skýrslu gefur, og skal þá nefnditt áætla 
tekjur hans og eign svo riflega, að ekki sé hætt við, að upphæðin ié sett lægri 
en hún á að vera i raun réttri, enda skal hún vera að minnsta kosti 10% 
hærri heldur en skattmat næst á undan, og ef vanræksla er itrekuð, skal 
hækkunin vera minnst tvöföld á við hækkunina árið á undatt.

38. gr.
Þegar alvarleg veikindi, slys eða mannslát hafa tikétl gjaldþol skatt- 

greiðanda, má skattanefnd taka við umsókn hans um Httun eða eftirgjöf á 
skattgreiðslunni, og sendir hana með umsögn sinni tif ýíirskattanefndar, er 
leggur úrskurð á beiðnina. Skattanefnd getur og af eigfft hvötum gert tillögu 
til lækkunar á skattgjaldi, þegar svo er ástatt sem segír i upphafi þessarar 
greinar.

39. gr.
Innan marzmánaðarloka skal skattanefnd hðfa lokið ákvörðun tekna 

og eigna og samið skrá um alla þá, sem tekjttSkatt eða eignarskatt eiga að 
greiða i hreppnum eða kaupstaðnum.
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Skattskráin skal lögð fram 1. dag aprílmánaðar á þingstað hrepps 
eða öðrum hentugum stað, er skattanefnd liefir fyrirfram auglýst, og i kaup- 
stöðum á bæjarþingstofunni eða skattstofunni, eða skrifstofu lögreglustjóra, 
og liggur skráin til sýnis til 15. dags sama mánaðar.

Sérhver gjaldþegn getur krafizt munnlega upplýsinga um það hjá skatta- 
nefnd, eftir hverju hún hafi farið við ákvörðun tekna hans og eigna.

40. gr.
Ef einhver er óánægður með ákvörðun skattanefndar um tekjur hans 

og eign, skal hann bera upp kæru sina bréflega fyrir formanni skattanefnd- 
ar, eða skattstjóra, fyrir 15. dag aprilmánaðar. Innan sama tima er hverjum 
gjaldanda heimilt að kæra yfir því, að skattskyldum manni sé sleppt eða 
tekjur og eign einhvers sé of lágt ákveðin, svo og bera upp aðfinningar um 
hvért það atriði á skattskránni, sem að einhverju leyti getur snert hagsmuni 
hans. Formaður kveður nefndarmenn til fundar, ásamt kæranda og þeim, 
sem kært er yfir, og skal úrskurður felldur um kæruna fyrir lok sama mán- 
aðar og hlutaðeigendum gert aðvart um úrslitin.

Skattanefnd leiðréttir skrána samkvæmt úrskurðum þeim, sem felldir 
eru, og sendir hana siðan, ásamt framtalsskýrslum, tafarlaust til formanns 
yfirskattanefndar.

41. gr.
Úrskurði skattanefndar, eða skattstjóra, má skjóta til yfirskattanefnd- 

ar. Skal það gert bréflega og ástæður færðar fyrir kærunni. Sé kæra ekki 
komin til formanns yfirskattanefndar fyrir 15. dag maimánaðar, verður 
henni ekki sinnt. Yfirskattanefnd skal úrskurða kærur fyrir 30. maí og birt- 
ir aðilum úrslitin tafarlaust.

Yfirskattanefnd úrskurðar einnig, hvort og að hve miklu leyti skuli 
taka til greina umsóknir þær, sem henni hafa borizt frá skattanefndum um 
linun í skattgreiðslu vegna ástæðna þeirra, er getið er í 38. gr.

42. gr.
Yfirskattanefnd skal nákvæmlega endurskoða allar skattskrár í um- 

dæmi sínu og hafa strangt eftirlit með þvi, að skattanefndir gegni skyldum 
sinum. Ef nefndinni virðast framtalsskýrslur vera ófullnægjandi eða eitt- 
hvað óljóst eða rangt i skattskránum, svo sem að einhver sé vantalinn eða 
tvitalinn á skrá, getur hún heimtað nánari skýringar, og skal siðan leiðrétta 
skrána eftir þvi, sem henni þykir rétt vera.

Ef skattskrá breytist við endurskoðun yfirskattanefndar, skal hún 
tafarlaust tilkynna það skattanefnd og sömuleiðis þeim aðilum, er breyting 
varðar.

Yfirskattanefnd skal hafa lokið störfum sínum fyrir maimánaðarlok.

43. gr.
Úrskurðí yfirskattanefndar má skjóta til rikisskattanefndar, enda sé

t*ingskjal^65
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það gert bréflega og kæran, ásamt öllum nauðsynlegum gögnum, komin til 
formanns fyrir júlílok — annarskostar verður henni ekki sinnt. — Rikis- 
skattanefnd skal leggja úrskurð á kærur fyrir septemberlok og tilkynna lög- 
reglustjóra úrslitin tafarlaust til birtingar aðilum.

44. gr.
Rikisskattanefnd getur af eigin hvötum rannsakað hvert það atriði, 

er framkvæmd laga þessara varðar. I því skyni getur hún krafizt allra upp- 
lýsinga hjá skattanefndum og yfirskattanefndum. Svo getur og rikisskatt- 
stjóri ferðazt um á milli skattanefnda og yfirskattanefnda, ef ástæða þykir til, 
til þess að samræma skattframtal og skattákvörðun i hinum einstöku skatt- 
umdæmum, og yfir höfuð til að leiðbeina um allt það, er að skattframtali og 
skattákvörðun lýtur. Loks getur rikisskattanefnd af sjálfsdáðum breytt álykt- 
unum skattanefnda og yfirskattanefnda, þótt ekki hafi verið kært, en gera 
skal hún aðila aðvart áður en hún breytir skattgjaldi hans án þess að yfir 
því hafi verið kært.

Úrskurður ríkisskattanefndar er fullnaðarúrskurður. Ágreining um 
skattskyldu má þó jafnan bera undir dómstóla.

45. gr.
Skattanefndir allar og skattstjórar bæjanna skulu halda gerðabækur, 

er fjármálaráðuneytið lætur gera á kostnað rikissjóðs. Löggildir lögreglu- 
stjóri gerðabækur skattanefnda og skattstjóra, en fjármálaráðuneytið gerða- 
bækur yfirskattanefndar og rikisskattanefndar.

1 gerðabækur skattanefnda og skattstjóra skal meðal annars rita 
skattskrárnar og úrskurði. Yfirskattanefndir og rikisskattanefnd skrá og í 
gerðabækur sinar úrskurði og aðrar ákvarðanir.

46. gr.
Formenn skattanefnda og skattstjórar skulu árlega láta niðurjöfnun- 

arnefnd i té ókeypis endurrit af skattskrám, til afnota við niðurjöfnun út- 
svara. Svo skulu og formenn skattanefnda og skattstjórar gefá Hagstofunni 
skýrslur um skattálagninguna, i þvi formi, sem hún fyrirskipar.

47. gr.
Fjármálaráðuneytið hefir eftirlit með þvi, að skattanefndir allar og 

skattstjórar ræki skyldur sinar og fylgi réttum reglum í starfi sinu. Hefir 
það rétt til að fá sendar framtalsskýrslur og leita umsagnar og skýringa 
skattanefnda og skattstjóra á öllu þvi, er framkvæmd þessara laga varðar.

48. gr.
Lögreglustjórar — í Reykjavík tollstjóri — innheimta tekjuskatt og 

eignarskatt á manntalsþingum ár hvert. Nú breytir ríkisskattanefnd skatti svo 
seint, að tilkynning um það hefir eigi náð til lögreglustjóra, eða tollstjóra,
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V. KAFLI.

Refsiákvxði.

49. gr.a
Bf skattþegn telur ekki fram eignir sinar og tekjur, eða gerir það ekki 

fyrr en framtalsfrestur er liðinn, eða bætir ekki úr göllum, sem á framtali 
eru, þótt hann hafi fengið áskorun um það frá skattanefnd eða skattstjóra, 
þá skal ekki færa niður skatt hans, þótt hann kæri, nema hann sanni, að 
tekjur hans eða eign hafi verið áætlað meira en fjórðungi hærra en i ráun 
og veru var. Sé mismunurinn % eða meiri, skal hann greiða skatt af hinum 
réttu upphæðum, að viðbættum

Ákvæðum þessarar greinar þarf þó ekki að beita, ef gjaldþegn hefir 
fært gildar ástæður sér til afsökunar.

50. gr.
Nú skýrir maður af ásetningi eða stórkostlegu hirðuleysi rangt frá 

einhverju því, er máli skiptir um tekjuskatt hans eða eignarskatt, og skal 
hann þá sekur um allt að því tífalda skattupphæð þá, sem undan var dregin. 
Sektina skal þó aldrei miða við meira en 10 ár alls. Fjármálaráðherra á- 
kveður sektina, nema hann eða hinn seki óski, að málinu sé visað til dóm- 
stólanna.

Nú verður slikt uppvist við meðferð dánarbús, og skal þá greiða úr 
búinu tvöfalda þá upphæð, er á vantar.

Skiptaréttur og skiptaforstjórar skulu, að viðlögðum dagsektum sam- 
kvæmt úrskurði fjármálaráðherra, gefa skattanefnd skýrslu um fjármuni 
látinna manna, ef fjármunirnir nema meiru en 10000 kr.

51. gr.
Sá, sem sekur verður um afbrot það, sem um getur í 1. málsgr. 50. gr., 

skal auk sektarinnar, sem þar er ákveðin, greiða eftir á skattupphæð þá, 
sem undan var dregin.

Sömu skyldu til að greiða skatt eftir á hefir og hver sá, sem af afsak- 
anlegum misskilningi eða misgáningi hefir skýrt frá tekjum sínum eða eign- 
um lægri en vera bar, og þvi greitt minni skatt en honum bar skylda til.

52. gr.
Nú kemur það i ljós, að skattþegn vantar á skrá, og skal þá gera hon- 

um skatt eftir á, þó aldrei- lengra aftur i timann en 3 ár, enda sé skattálagn-
Alpt. 1930. A. (42. Iðggjafarping). 35
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ingin tilkynnt honum tafarlaust og honum veitt færi á að hera sig upp und- 
an henni með sama hætti sem öðrum gjaldendum, eftir því sem við á.

53. gr.
Skattanefndarmönnum og skattstjórum er bannað, að viðlagðri á- 

byrgð eftir ákvæðum aþnennra hegningarlaga um embættismenn og sýsl- 
unarmenn, að skýra óviðkomandi mönnum frá þvi, er þeir komast að i sýsl- 
an sínni um tekjur og efnahag gjaldþegna.

Hið sama er að segja um þá, er veita nefndunum eða skattstjórum 
aðstoð við starf þeirra, eða á annan hátt fjallaum framtalsskýrslur manna.

54. gr.
Nú gegnir ekki einhver skyldu sinni samkvæmt 36. gr., eða skorast 

undan að láta þar nefndar skýrslur af hendi, og sker fjármálaráðherra þá 
úr og getur, ef þörf krefur, lagt við dagsektir, unz skyldunni er fullnægt.

55. gr.
Nú hefir skattanefnd eða skattstjóri ekki framkvæmt störf sín sam- 

kvæmt lögum þessum, áður lögmæltur frestur er liðinn, og varðar það þá 
sektum, allt að 200 kr., og getur fjármálaráðuneytið auk þess skyldað hina 
brotlegu til þess að ljúka störfunum, að viðlögðum dagsektum fyrir hvern 
einstakan mann, sem ekki hefir lögmæta afsökun.

56. gr.
Mál út af brotum þeim, er ræðir um i 50. gr., 1 málsgr., og 53. gr. Iaga 

þessara, skulu sæta sakamálsmeðferð. Mál út af brotum þeim, er i 49. gr., 
50. gr., 3. málsgr., 54. gr. og 55. gr. segir, skulu sæta meðferð almennra lög- 
reglumála, en ekki skal slikt mál höfða, nema skattþegn sjálfur, skatta- 
nefnd, skattstjóri eða fjármálaráðherra krefjist þess.

57. gr.
Sektir samkvæmt lögum þessum renna i rikissjóð, og má innheimta 

þær með aðför.
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VI. KAFLI.

Niðurlagsákvæði.

58. gr.
Fjármálaráðherra gefur út reglugerð um frapakvæmd og skilning laga 

þessara, nánari ákvörðun skattskyldra tekna og eigna og störf skattanefnda 
og skattstjóra. Ennfremur lætur hann gera fyrirmyndir að eyðublöðum und- 
ir skattskrár og tekjuframtal og lætur prenta á kostnað ríkissjóðs,
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59. gr.
Skattur samkvæmt lögum þessum skal í fyrsta sinn lagður á árið 

1931. Um leið og þau koma til framkvæmda eru úr gildi numin:
Lög nr. 74, 27. júní 1921, um tekjuskatt og eignarskatt.
Tilskipun nr. 84, 30. nóv. 1921, um ákvörðun tekjuskatts og eignar-

skatts í Reykjavík.
Tilskipun nr. 41, 1. april 1922, um breyting á og viðauka við tilskipun 

30. nov. 1921, um ákvörðun tekjuskatts og eignarskatts í Reykjavík.
Lög nr. 2, 26. marz 1923, um breyting á lögum nr. 74, 27. júní 1921, um 

tekjuskatt og eignarskatt.
Lög nr. 39, 4. júní 1924, um breyting á lögum nr. 74, 27. júní 1921, um 

tekjuskatt og eignarskatt.
Lög nr. 7, 16. maí 1925, um breytingar og viðauka við lög nr. 74, 27. 

júní 1921.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.

Með lögum nr. 23, 14. des. 1877, var tekjuskattur fyrst lögleiddur hér 
á landi, en þó var hann ekki þá talinn ná til aðalatvinnuvega landsins, land- 
búnaðar og sjávarútvegs. Á þá atvinnuvegi voru lagðir aðrir skattar, sem 
áttu að vega á móti tekjuskattinum. Á landbúnaðinum hvíldi ábúðarskattur 
og lausafjárskattur, en á sjávarútveginum útflutningsgjald og lausafjárskatt- 
ur að nokkru.

Árið 1907 var skipuð 5 manna nefnd til þess að athuga skattalöggjöf 
landsins. Sú nefnd komst að þeirri niðurstöðu, að rétt væri að lögleiða al- 
mennan tekjuskatt og eignarskatt, og samdi frv. um það efni. Þetta frv. var 
lagt fyrir Alþingi 1913, eftir að stjórnin hafði breytt því nokkuð og meðal 
annars fellt burtu eignarskattinn. Málið kom til umræðu í neðri deild, en 
stjórnin tók frv. aftur, eftir að frv. um fasteignaskatt hafði verið fellt þar 
i deildinni.

Árið 1917 voru sett lög um breyting á og viðauka við tekjuskattslögin 
frá 1877. Aðalbreytingarnar, sem gerðar voru með þessum lögum, voru þær, 
að skatturinn var gerður stighækkandi og látinn ná bæði til landbúnaðar og 
sjávarútvegs, sem áður höfðu verið undanþegnir.

Á þinginu 1919 var landsstjórninni falið að endurskoða skattalöggjöf- 
ina, og árangurinn af þessu varð sá, að fyrir þingið 1921 var lagt, auk 
margra annara skattafrumvarpa, allítarlegt frumvarp um tekjuskatt og. 
eignarskatt. Frumvarp þetta var samþykkt á því þingi með nokkrum breyt- 
ingum. Eru það lög nr. 74, 27. júní 1921, og eru þau enn í gildi, en talsverðar 
breytingar hafa verið á þeim gerðar með lögum, er samþykkt voru á þing- 
unum 1923, 1924 og 1925.

Á þinginu 1928 var enn kosin milliþinganefnd til þess að athuga 
skattalöggjöfina. Sú nefnd hefir tekið meðal annars tekju- og eignarskatts-
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lögin til allrækilegrar meðferðar og komið sér saman um ýmsar breytingar, 
sem felast i frv. hér á undan. Það varð að samkomulagi milli nefndarmanna 
að byggja á grundvelli laganna frá 1921 með siðari breytingum, vegna þess, 
að þau eru orðin kunn almenningi og skattanefndum og betra að átta sig á 
hinu nýja, ef niðurskipun efnis er sem likust þvi, sem nú er. Þess er þó að 
geta, að einn nefndarmanna (HG) vill gera breytingar á skattstiganum 
og ýmsar frekari breytingar, sem sunipart leiða af því, enda hefir hann ekki 
átt kost á — vegna fjarveru — að eiga þátt í samningi athugasemda þess- 
ará. Mun hann bera fram sérstaklega umgetnar breytingartillögur sinar.

Tekju- og eignarskattur samkvæmt lögunum frá 1921 var fyrst heimt- 
ur inn árið 1922. Skattur þessi hefir árlega orðið eins og hér segir:
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1922 ..................................... kr. 1358984.76
1923 ..................................... — 823347.63
1924 ..................................... — 800847.98
1925 .......................  — 2464017.54
1926 ..................................... — 1264484.66
1927 ..................................... — 827783.89
1928 ..............................  — 1056671.83

Af þessu yfirliti sést, að skattur þessi hefir þann ókost fyrir rikissjóð- 
inn, að hann er misjafn, eftir þvi hvernig árferði er, og getur þetta munað 
geysimiklu. Aftur á móti er það kostur fvrir gjaldþegnana að losna við 
nokkuð af sköttum í slæmum árum, jafnvel þótt nokkru minna beri á þessu 
vegna þess, að skattur þessi greiðist ekki fyrr en ári siðar. Þetta raskar þó 
ekki réttmæti þessa skatts, en sýnir hinsvegar, að tekju- og eignarskattur 
eingöngu væri rikissjóðnum harla ófullnægjandi.

Tekju- og eignarskatt þykir verða að telja meðal hinna réttlátustu 
skatta, enda mun hann hvarvetna tekinn i skattakerfi í hinum menntaða 
heimi, en engu að síður fylgja honum þó nokkrir gallar. Hann er aHfyrir- 
hafnarsamur og dýr i innheimtu og það er talsvert erfitt að hafa eftirlit með 
þvi, að hann komi i raun og veru niður á þann hátt, sem til er ætlazt, með 
þvi að hann verður að miklu leyti að bvggjast á framtali gjaldþegnanna 
sjálfra. Aftur á móti hefir þessi skattur þann mikla kost, að hann lætur hina 
efnaðri eða tekjuhærri rikisborgara greiða stighækkandi skatt, sem ætlazt 
er til, að fari sem næst réttlátri niðurjöfnun eftir efnum og ástæðum.

En þótt allt þetta sé viðurkennt, getur samt orðið ærinn skoðanamun- 
ur um skatt þennan, sérstaklega um hversu hár hann megi. vera og hversu 
stighækkuninni skuli varið, þVí að vitaskuld eru i þessu efni engar fastar 
reglur til, enda sýnir reynslan, að skattstig hinna ýmsu landa eru mjög mis- 
munandi. Skoðanamunur i þessum efnum hefir og komið greinilega fram í 
hefnd þeirri, sem frv. þetta hefir undirbúið, en hann snertir sérstaklega 6., 
7. og 16. gr., eins og fyrr segir.

Þegar ákveða á tekju- og eignarskatt til rikissjóðs, má ekki gleyma 
þvi, að sveitar- og bæjarfélög verða að taka mest af tekjum sinum með nið-
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urjöfnun eftir efnum og ástæðum, og er sú skattheimta nóskyld tekju- og 
eignarskattinum, svo að telja má, að sama tegund sé, þótt aðferðin sé nokk- 
uð önnur og gefi meira svigrúm fyrir mat. Útsvör landsmanna eru að meðal- 
tali nálægt 4 millj. kr. á ári, nærfellt fjórföld á móts við tekju- og eign- 
arskattinn, og sýnir þetta ljóst, að mjög mikill hluti skatta þegnanna er 
greiddur eftir tekju- og eignarskattsfyrirkomulaginu eða öðru fyrirkomulagi, 
sem þvi er náskylt.

I athugasemdunum hér á eftir verður gerð grein fyrir þeim breyting- 
um á gildandi löggjöf, sem frv. þetta ráðgerir:

Um 1. gr.
Þessi grein er samhljóða 1. gr. laga 1921, að því undanskildu, að það er 

beinlínis gert að skilyrði fyrir skattskyldu sökum heimilisfangs, að skattþegn 
hafi verið heimilisfastur hér hálft skattárið. Þetta er gert til þess að vernda 
þá, er flytja jniUi íslands og annara landa, fvrir tvisköttun, sbr. niðurlag 
5. gr. 1. 1921.

Um 2. gr.
Tvær fyrri málsgr. eru samhljóða 2. gr. 1. 1921, nema i stað orðsins 

„annarsstaðar“ kemur: í öðru riki, — og er það aðeins orðabreyting. Tvær 
síðari málsgr. eru að efni samhljóða 2. og 3. gr. laga nr. 7, 16. mai 1925.

Um 3. gr.
Engin breyting frá gildandi lögum, nema að í stað „3“ i upphafi 5. 

málsgr. kemur: 4, og þarfnast sú breyting ekki skýringa.

Um 4. gr.
Til skýringar er í gr. skotið inn orðunum: Rikisfyrirtæki og rikisstofn- 

anir. Ennfremur er feUd burtu 2. málsgr. 4. gr. laganna frá 1921, með þvi að 
réttast þykir, að þau ágreiningsefni, sem þar ræðir um, séu eingöngu dóm- 
stólamál.

Um 5. gr.
Þessi grein er að efni til samhljóða 5. gr. 1. 1921, eftir þvi sem hún hefir 

verið skilin. Niðurlag greinarinnar, eins og það er í lögunum frá 1921, er 
tekið upp í 1. gr. frv.

Um 6. gr.
Er samhljóða 1. gr. laga nr. 2, 26. marz 1923.

Um 7. gr.
Er samhljóða 7. gr. 1. 1921 og 1. gr. I. nr. 7, 16. mai 1925, staftið a.

Um 8. gr.
Þessi grein er ný og hefir ekki verið hér í lögum, en svipuð ákvæði 

hafa lengi gilt í Englandi. Ákvæðið má skoða sem nokkurskonar mælikvarða
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á sparsemi þings og stjórnar og afkomu rikissjóðs. Sama ákvæði að inni- 
haldi var tekið upp í frv. til 1. 1921, þó þannig, að ekki var sett ákveðið jnark 
fyrir hækkun eða lækkun, en þingið felldi ákvæðið burtu.

Um 9. gr.
Aðeins örlitlar orðabreytingar eru hér gerðar á 8. gr. 1. 1921.

Um 10. gr.
Hún er að innihaldi í samræmi við 9. gr. laganna frá 1921 og 1. gr. 1. 

nr. 39, 4. júni 1924.
Um 11. gr.

Þessi gr. er mjög i samræmi við 10. gr. 1. 1921, 1 b.-liðnum er þó bætt 
inn þvi ákvæði, að eftirgjöf skulda teljist ekki tekjur, og d-liður er orðaður 
nokkru skýrar en í gildandi lögum.

Um 12. gr.
Þvi nær allt innihald 11. gr. 1. 1921 er tekið upp í þessa grein, en auk 

þess er bætt við 2 nýjum liðum, b og c, og munu þeir vera í samræmi við 
framkvæmd laganna hingað til. E-liðurinn er lítið eitt breyttur, en ekki 
þarfnast sú breyting skýringa. Ennfr. er hér fellt inn efni 1. gr. 1. nr. 7, 16. mai 
1925, staflið b og c, með þeirri breytingu, að samvinnufél. eru sett á bekk 
jneð hlutafél. um skattfrjálsan hluta af varasjóði.

Með lögum nr. 2, 26. marz 1923, var ákveðið, að draga skyldi frá skatt- 
skyldum tekjum aukaútsvar, tekjuskatt og eignarskatt. Það hefir orðið ofan á 
að fella þetta ákvæði burtu. Mun það meir en vega á móti skattlækkun þeirri, 
sem leiðir af hækkun persónufrádráttarins, sbr. aths. um 14. gr.

Um 13. gr.
Hér er gerð sú breyting, sem virðist sjálfsögð, að bæði hjónin ábyrgist 

skattgreiðslur, þvi ella getur svo farið, ef t. d. konan aflar mestra eða allra 
teknanna og ræður yfir þeim, að skattur tapist.

Að öðru leyti er greinin í samræmi við gildandi lög.

Um 14. gr.
Hér eru gerðar þær breytingar, að persónufrádrátturinn ér hækkaður 

og gerður nokkuð mismunandi, eftir dýrtíðum í landinu, en nú er hann jafn 
alstaðar, og getur það tæpast talizt sanngjarnt. Ennfremur er frádrætti fyrir 
börn og aðra framfærlinga breytt, sumstaðar hækkað og sumstaðar lækkað, 
og styðst það við svipaða sanngirni. Frádráttur sá, sem hér er stungið upp á. 
er að sönnu tæpast nægur til að standast kostnað við framfæri, nema hag- 
sýni og sparnaðar sé gætt, en lengra hefir ekki þótt fært að fara, til þess að 
rýra ekki skattinn, sbr. einnig aths. við 12. gr. siðari málsgr. Þá er og lagt til, 
að félög megi draga 4%% af hlutafé sínu eða stofnfé frá hreinum tekjum 
sinum, í stað 4%.

278
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Um 15. gr.
Er samhljóða 14. gr. laganna frá 1921.

Um 16. gr.
Hún er samhljóða 15. gr. laganna frá 1921.

Um 17. gr.
Þetta er ný gr. og svarar til 8. gr., og visast til athugasemdanna um hana. 

Um 18. gr.
Hún er samhljóða 16. gr. laganna.

Um 19. gr.
Er samhljóða 17. gr. 1. 1921.

Um 20. gr.
Hún er samhljóða 18. gr. 1. 1921.

Um 21. gr.
Hér er stungið upp á þeirri breytingu, sem mun vera í samræmi við 

framkvæmd gildandi laga, að bækur og fatnaður til einkaafnota sé undan- 
skilið eignarskatti. Að öðru leyti eru aðeins gerðar orðabreytingar á 19. gr.
1. 1921.

Um 22. gr.
Ákvæði þessarar gr. eru mjög svipuð ákvæðum 20. gr. laganna frá 

1921. Þó er sú breyting gerð, að búpeningur skal metinn til eignarskatts, fram- 
genginn í næstu fardögum, eftir verðlagsskrárverði, sem gildir þegar skattur 
er lagður á. Aðrar breytingar má telja orðabreytingar.

Um 23. gr.
Þessi gr. svarar til 13. gr., og visast til athugasemdanna um hana um 

sameiginlega ábyrgð hjóna á skattgreiðslum.

Um 24. gr.
Þessi gr. svarar til 22. gr. laga 1921, og er aðeins lítilfjörleg orðabreyt- 

ing gerð.
Um 25. gr.

Þessi gr. er með sama innihaldi og 24. gr. laga 1921 og breytingarnar 
eru mestpart orðabreytingar.

Um 26. gr.
Þessi gr. er að innihaldi svipuð 1. gr. tilskipunar nr. 84, 30. nóv. 1921, 

og þarfnast því ekki skýringa, en að öðru leyti er sú breyting gerð að heim-



280 Þingskjál 65

ila fjárjnálaráðherra að taka upp í öðrum kaupstöðum sama fyrirkomulag í 
þessu efni og nú gildir í Reykjavik, ef eða þegar það þykir hentara, þ. e. að 
skipa þar skattstjóra i stað skattanefnda.

Um 27. gr.
Er samhljóða 25. gr. 1. 1921.

Um 28. gr.
Það hefir oft verið fundið að því, að ósamræmi mundi vera í gerðum 

hinna ýmsu skattanefnda landsins, og ræður af likum, að ekki er unnt að 
komast hjá þvi meðan engin allsherjarnefnd er, sem fylgist með og athugar, 
hverjum reglum er fylgt í hverjum stað. Þegar tekjuskattslögin voru sett 
1921, kom það til orða, að nauðsynlegt mundi vera að hafa landsskattanefnd 
til þess að tryggja samræmi í skattaálagningunni. En þetta var þó ekki lög- 
leitt þá, en nú þykir rétt að stinga upp á, að þetta verði gert, þvi að mikils 
er um vert, að skatturinn komi sem jafnast niður, og það er skýlaus <sann- 
girniskrafa skattgreiðenda, að þeir séu skattaðir eftir sömu reglum, hvar sem 
þeir eru á landinu. Ðezta tryggingin fyrir þessu virðist vera yfirskattanefnd 
alls landsins, er rannsaki gerðir annara skattanefnda.

Um 29. gr.
Þessi gr. er að mestu ný og telur skilyrði þau, sem skattanefndarmenn 

verða að fylla, og hversu skyldir og mægðir þeir menn mega vera, sem sitja 
saman í nefnd.

Um 30. gr.
Þessi gr. svarar til 26. gr. 1. 1921, og eru aðeins gerðar orðahreytingar 

á henni, til samræmis öðrum breytingum, er frumvarp þetta ráðgerir.

Um 31. gr.
Er að undanteknum fáeinum orðabreytingum samhljóða 27. gr. 1. 1921.

Um 32. gr.
Hún svarar til 28. gr. 1. 1921, en er hér gerð talsvert ítarlegri, til þess að 

fyrirbyggja, að hlutdrægni komist að við skattákvörðun.

Um 33. gr.
1 þessari gr. er ekki gert ráð fyrir annari breytingu frá gildandi lögum 

en að tryggja undirskattanefndum 4 kr. borgun minnst hverjum manni á dag, 
og má það sannarlega ekki minna vera. Borgun til rikisskattanefndar þykir 
verða að fela fjármálaráðherra að ákveða.

Um 34. gr.
Þessi gr. er að innihaldi eins og 30. gr. 1. 192Í.
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Um 35. gr.
Þessi gr. svarar til 31. gr. 1. 1921, en hún er stytt litilsháttar, án þess þó 

að efni sé breytt að neinu leyti.

Um 36. gr.
Er aamhljóða 32. gr. 1. 1921.

Um 37. gr.
Er samhljóða 33. gr. 1. 1921.

Um 38. gr.
Hér er stungið upp á lítilfjörlegum orðabreytingum á 34. gr. 1. 1921.

Um 39. gr.
Breytingar þær, sem hér eru ráðgerðar á 35. gr. 1. 1921, eru svo smá- 

vægilegar, að þær þarfnast ekki skýringa.

Um 40. gr.
Er samhljóða 36. gr. 1. 1921.

Um 41. gr.
Hér eru tekin upp aðalákvæði 37. gr. 1. 1921 og ekki efni breytt að 

öðru leyti en því, að yfirskattanefndum er fyrirskipað að hafa lokið úrskurð- 
um um kærur fyrir 30. mai.

Um 42. gr.
Hér eru aðeins orðabreytingar gerðar á 38. gr. 1. 1921.

Um 43. gr.
Þessi gr. er ný og mælir fyrir um áfrýjun til ríkisskattanefndar, hversu 

fljótt skuli vera og hvenær nefndin skuli hafa lagt úrskurð sinn á.

Um 44. gr.
Þessi gr. er einnig ný og mælir fyrir um starfssvið rikisskattanefndar. 

Virðast ákvæði gr. ekki þurfa skýringa.

Um 45. gr.
Þessi gr. svarar til 39. gr. 1. 1921, og eru ekki gerðar á henni aðrar 

breytingar en þær, sem leiða af því, sem áður hefir verið gerð grein fyrir.

Um 46. gr.
Þessi gr. er að efni samhlj. 40. gr. 1. 1921.

Um 47. gr.
Innihald þessarar gr. er í samræmi við 41. gr. 1. 1921.

Alpt. 1930. A. (42. lðggjafarpiog). 36
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Um 48. gr.
Til viðbótar því, sem fyrir er mælt í 42. gr. 1. 1921, er hér sagt fyrir 

um, hvernig fara skuli um innheimtu eða endurgreiðslu þess skatts, sem 
greiða ber samkvæmt ákvörðun ríkisskattanefndar.

Hér er og rétt að geta þess, að nefndinni hefir þótt nauðsynlegt að 
fella niður 43. gr. 1. 1921, um að hver heimilisfaðir skuli inna skattinn af 
hendi fyrir þá menn, sem eru heimilisfastir hjá honum á gjalddaga, því að 
sú regla virðist ekki sanngjörn.

Um 49. gr.
Þessi gr. svarar til 44. gr. 1. 1921, en nokkrar orðabreytingar eru á 

henni gerðar, en ekki þarfnast þær skýringa.

Um 50. gr.
Hér er stungið upp á nokkrum orðabreytingum á 45. gr. 1. 1921, en 

ekki eru þær breytingar þess eðlis, að þær þarfnist skýringa.

Um 51. gr.
Er samhljóða 46. gr. 1. 1921.

Um 52. gr.
1 lögunum frá 1921 eru engin ákvæði um þá gjaldþegna, sem eiga að 

greiða skatt, en af einhverjum ástæðum hafa fallið af skrá, en réttara er, að 
einnig séu fyrirmæli um, að slíkir gjaldþegnar skuli greiða skattinn, þegar 
uppvíst verður, að þeir hafa undan fallið. Þó hefir ekki þótt rétt að heimta 
skatt fyrir lengri tima en 3 ár, meðal annars af þvi, að þegar skattþegn er 
ekki tekinn á skrá, má venjulega telja það sök skattanefndar að ein- 
hverju leyti.

Um 53. gr.
Er eíns og 47. gr. 1. 1921.

Um 54. gr.
Þessi gr. er að innihaldi eins og 1. málsgr. 48. gr. 1. 1921.

Um 55. gr.
Grein þessi svarar til 2. málsgr. 48. gr. 1. 1921. Hefir þótt fara betur á 

vegna niðurröðunar efnisins að skipta þeirri gr. i tvennt. Breytingar þær, 
sem gerðar hafa verið, þarfnast ekki skýringa.

Um 56. gr.
Er að innihaldi eins og 49. gr. 1. 1921.
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Um 57. gr.
Er með sama innihaldi og 50. gr. 1. 1921.

Um 58. gr.
Það er næsta mikilsvert, að reglugerð sú, sem fjármálaráðherra er fal- 

ið i grein þessari að gefa út, verði sem gleggst og itarlegust, því að i lögum 
er ekki heppilegt að gefa svo nákvæmar skýringar, sem búast má við, að 
þörf sé á» til þess að ’ná fullum árangri af lögum um þetta efni. Reglugerðar- 
fyrirkomulagið hefir þann mikla kost, að útskýringar og viðauka er miklu 
auðveldara að gefa en ef sækja þarf til þingsins.

Um 59. gr.
Gefur ekki tilefni til athugasemda.

Frumvarp þetta með athugasemdum er óbreytt eins og það var af- 
greitt til rikisstjórnarinnar af milliþinganefndinni í tolla- og skattamálum. 
1 athugasemdunum er gerð grein fyrir mismunandi afstöðu hinna einstöku 
nefndarmanna, er væntanlega kejnur þó skýrar fram við umræður í þinginu.

Frumvarpið er flutt sftir ósk fjármálaráðherra.

Nd. 60. Fromvarp

til laga um verðtoll.

Fim.: Halldór Stefánsson, Magnús Guðmundsson.

1. gr.
Verðtoll skal greiða i rikissjóð af vörum, sem fluttar eru til landsins, 

eftir þeim reglum, sem settar eru i lögum þessum.

2. gr.
Verðtollinn innheimta sýslumenn og bæjarfógetar, en i Reykjavík toll- 

stjóri. Póstmenn innheimta verðtoll af þeira vörum, sem til landsins flytjast i 
pósti.

3. gr.
Gjaldheimtumenn greiða verðtollinn i rikissjóð eftir þeim reglum, sem 

gilda um opinber reikningsskil, og fjármálaráðherra er heimilt að setja allar 
nauðsynlegar reglur til þess að tryggja rikissjóð.
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4. gr.
Hver, sem fær vðrnr frá útlöndum, er skyldur til, áður en vörurnar 

eru afhentar honum, að sýna hlutaðeigandi gjaldheimtumanni, eða umboðs- 
manni- hans, reikning yfir innkaupsverð þeirra, kominna um borð i skip, er 
flytja á vörurnar hingað til Iands, og er verðtollurínn innheimtur eftir þeim 
reikningum.

5. gr.
Gjaldheimtumaður, eða umboðsmaður hans, kvittar fyrir greiðslu verð- 

tollsins með þvi að stimpla reikninga þá, er i 4. gr. getur, með merkjum þeim 
og á þann hátt, sem ræðir um i lögum nr. 75, 27. júni 1921. önnur kvittun 
er ógild gagnvart rikissjóði. Póstmenn kvitta þó fyrir verðtolli með frimerkjum.

6. gr.
Verðtollurinn er tvennskonar:

a. Allsherjar verðtollur, sem greiðist með sama hundraðshluta af öllum 
vörum, hvort sem þær að öðru leyti eru tollaðar eða ekki, nema sér-

'stakar undantekningar séu gerðar.
b. Sérstakur verðtollur, sem greiðist með mismunandi hundraðshluta af 

verði vöru, eftir flokkum þeim, sem taldir eru i Iögum þessum.

7. gr.
Verðtollur sá, er ræðir um í a-lið 6. gr., er Hann greiðist af

öllum vörum, þar með talin skip og bátar, er til landsins flytjast, nema is- 
lenzkum vörum, sem endursendar eru frá útlöndum, ef þær eru endursendar 
i sömu umbúðum og þær voru sendar héðan, enda sé gjaldheimtumanni, þar 
sem þær eru settar i land, afhent vottorð frá tollgæzlustöð, þar sem varan er 
flutt i skip erlendis, um að hún sé íslenzk vara.

Venjulegur farangur ferðamanna telst ekki vara i lögum þessum, og 
ekki heldur heimilismunir manna, sem flytja vistferlum til landsins.

8. gr.
Undanþegnar verðtolli þeim, er getur i b-lið 6. gr., eru þær vörur, sem 

hér segir:
a. Aflvélar, aðrar en i mótorhjól og mótorvagna, til kökugerðar og brjóst- 

sykurgerðar og kvikmyndasýninga.
b. Áburðarolia í tunnum og i dunkum.
c. Áburður, tilbúinn.
d. Benzín.
e. Brunavarnatæki.
f. Girðingavír og girðinganet.
g. Hurðir, gluggar og húsalistar.
h. Jarðyrkjuáhöld.
i. Járnpipur, dregnar og steyptar.
j. Korntegundir.
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k. Leður og skinn, sútað, nema loðskinn.
l. Lyf og lyfjavðrur.
m. Ofnar, eldavélar og miðstöðvartæki.
n. Pappi, pappír, umslög, bækur, tímarit og blöð.
o. Rúðugler.
p. Saumur, allskonar.
q. Símavir og efni til simalagningar.
r. Skip og bátar.
s. Smíðajárn, gjarðajárn, þakjárn og stál.
t. Steinlim og kalk.
u. Steinolia.
v. Trjáviður.
x. Veggfóður og veggplötur til bygginga.

Veiðarfæri og veiðarfæraefni, nema tii stangarveiði.
Vörur, sem tollaðar eru i sérstökum tolllögum.

9. gr.
Verðtollur sá, sem i 6. gr. b. getur, er eins og hér segir:

A. Með 30*/» tollast eftirtaldar vörur:
Ávextir, syltaðir, og ávaxtamauk. Blómlaukar og blómfræ. Bréfspjöld og 
myndabækur. Flugeldar og flugeldaefni. Gimsteinar og demantar. Glys- 
varningur hverskonar. Gull-, silfur-, platínu- og plettvörur. Ilmsmyrsl. 1- 
saumsvörur og knipplingar. Jólatré og jólatrésskraut. Kaffíbætisefni. Lakkris. 
Lakkskór og flosskór. Leikföng aUskonar. Loðskinn og loðskinnsfatnaður. 
Plöntur og blóm, lifandi, þurkuð og tilbúin. Silkivefnaður, silkigarn, silki- 
fatnaður, silkihattar og silkiskór. Skrautvarningur hverskonar. Spil, Sól- 
hlifar. Veggmyndir og málverk.

B. Með 2O°/o tollast eftirtaldar vörur:
Ávexlir og grænmeti, þurkað, saltað og niðursoðið. Egg, ný, niðursoðin, 
og eggjaduft. Eldspýtur. Fiður, dúnn og dýnur úr þvi. Fiskur, nýr, is- 
varinn, niðursoðinn, hertur og saltur. Ger, gerduft og gerefni allskonar. 
Grammófónar og grammófónplötur. Göngnstafir. Hanzkar, nema úr silki. 
Harmóniknr. Hár allskonar. Hattar (aðrir en silkihattar) og húfur. Hum- 
ar, krabbar, ostrur og aðrír skelfískar. Kjöt og kjötmeti, nýtt, isvarið, 
niðursoðið, saltað og hert. Krydd og kryddoliur allskonar. Legstein- 
ar. Ljósmyndir, ljósmyndaáhöld og efni til Ijósmyndagerðar. Mótorhjól 
og leiðhjól. Myndarammar (úr öðru en gnlli, silfri og pletti). Postulíns-, 
leir-, gler-, alumin- og steinungsvörur. Rakhnífar, rakvélar og rakvéla- 
blöð. Regnhlífar. Speglar og spegilgler. Sætt kex og kökur. Tóbakspipur 
og tóbaksmunnstykki. Úr, úrfestar (úr öðru en gulli og silfri) og klukkur. 
Veiðistengur. Veggteþpi, gólfteppi, teppadreglar og dyratjöld (úr öðru en 
silki og flosi).

C. Með lO°/o tollast eftirtaldar vörur:
Fatnaður, annar en olíufatnaður og fatnaður, sem fellur undir hærri verð- 
toll. Fægiduft, fægilögur, fægisápur og fægismyrsl. Gljávax. Handsápur og
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raksápur. Hárgreiður og höfuðkambar. Hnifar og hnífapör. Húsgögn alls- 
konar, heil og i hlutum. Kerti. Linsterkja. Mjólk.og rjómi, gerilsneytt og 
niðursoðið. Mjólkurduft. Ostar. Reiðtýgi. Rótarávextir, aðrir en til kaffi- 
bætisgerðar. Skotfæri, skotvopn. Skófatnaður (annar en lakk-, flos- og 
silkiskór). Skóáburður og stigvélaáburður. Smjör og smjörlíki. Tólg. Tösk- 
ur allskonar. Ullargarn. Vefnaðarvörur, aðrar en segldúkur, fískábreiður, 
umbúðastrigi, segl og strigaborðar og vefnaðarvörur, sem falla undir hærri 
verðtoll. Veski allskonar.

D. Með 5°/o tollast:
Allar vörur, sem ekki eru undanþegnar þessum tolli, né taldar i A.—C.-lið.

Verði ágreiningur um flokkunina, fellir fjármálaráðherra um það 
fullnaðarúrskurð.

10. gr.
Af vörum þeim, sem til landsins flytjast i póstbögglum, greiðist verð- 

tollur eftir reglum 9. gr. Ef reikningur fylgir ekki póstböggli, skal um verð- 
mætið fara eftir skýrslu viðtakanda, ef póstþjónn telur hana ekki tortryggi- 
lega, en að öðrum kosti skal bann meta verðið.

Heimilt er póstmönnum að opna böggulsendingar, sem sendar eru i 
pósti frá útlöndum, að viðtakanda ásjáandi eða umboðsmanni bans, um leið 
og þær eru afhentar, ef grunsamt þykir, að ekki sé rétt frá skýrt um inni- 
hald þeirra.

Verðtollinn greiðir viðtakandi i frimerkjum um leið og hann tekur 
við bögglinum, og skal pósthúsið, sem afbendir hann, lima þau á hann eða 
fylgibréfið og stimpla þau á venjulegan bátt. Póstmaður skal gæta þess, að 
viðtakandi taki frímerkin. Af póstbögglum, sem endursendir eru til útlanda, 
skal ekkert gjald greiða.

Fjármálaráðherra er heimilt að setja nánari reglur um innheimtu 
verðtolls af póstbögglum, ef þurfa þykir.

11. gr.
Verðtollinn skal greiða gjaldbeimtumanni i þvi lögsagnarumdæmi, þar 

sem varan er flutt úr skipi, nema hún eigi samkvæmt farmskrá skipsins að 
halda áfram með sama eða öðru skipi til annarar hafnar innanlands, og að 
þvi er lausakaupmenn snertir, þar sem skipið á fyrst að sýna skipsskjöl sin 
eftir gildandi lögum.
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12. gr.
Hinar gjaldskyldu vörur má ekki byrja að flytja úr skipi fyrr en skip- 

stjóri eða afgreiðslumaður hefir skilað gjaldheimtumanni eða umboðsmanni 
hans öllum skjölum, er skipsfarminn snerta, og látið fylgja skriflegt vottorð 
skipstjóra, að viðlögðum drengskap, um það, að ekki séu i skipinu aðrar 
eða meiri gjaldskyldar vörur til þess staðar en þær, sem tilfærðar eru á 
farmskránni.

Sé afferming byrjuð áður en fullnægt er fyrirmælum þessarar greinar, 
verður skipstjóri sekur um allt að 1000 kr.



Þingskjal 66 287

13. gr.
Ekki má án samþykkis gjaldheimtumanns afhenda viðtakendum gjald- 

skyldar vörur fyrr en gjaldið er greitt. Brot gegn þessu fyrirmæli varðar sekt- 
um, allt að 1000 kr., á hendur skipstjóra eða afgreiðslumanni skips, et hann 
er þar á staðnum. Hafi vörurnar verið afhentar viðtakanda án samþykkis 
gjaldheimtumanns eða áður en hann hefir fengið kvittun innheimtumanns 
fyrir því, að gjaldið sé greitt, þá er viðtakandi skyldur til áð skýra gjald- 
heimtnmanni eða umboðsmanni hans frá þessu þegar í stað, eða i siðasta 
lagi innan þriggja daga frá þvi er hann tók við vörunum, og greiði hann þá 
gjaldið nm leið, ef það er ekki þegar greitt. Verðtollurinn fellur i gjalddaga, 
þegar skip það, er vörurnar flytur, hefir hafnað sig þar, sem gjaldið á að 
greiðast.

14. gr.
Lögreglustjórar (í Reykjavik tollstjóri) hafa vald til, hvenær sem vera 

skal, að heimta af hverjum manni i umdæmi sinu, er ástæður þykja til að 
ætla, að fái gjaldskyldar vörur frá útlöndum, skriflegt vottorð, að viðlögðum 
drengskap, um hvort hann bafi fengið þesskonar vörur, og ’ef svo er, þá 
hverjar og hve mikið af þeim og hvað þær hafi kostað.

Ef nokkur tregðast við að gefa þau vottorð, sem ræðir um i þessari 
grein, raá þvinga hann til þess með dagsektum, allt að 20 kr. á dag, og má 
ákveða sektirnar i bréfi til viðtakanda.

15. gr.
Farmskrá yfir allan farm skips skal frá hverju landi vera samin í 

minnst 2 samritum, og auk þess samhljóða útdrættir úr farmskránni yfir vörur 
þær, sem fara eiga á hverja einstaka höfn. Eitt eintak af aðalfarmskránni af- 
hendist gjaldheimtumanni i þeirri höfn, þar sem skipið hafnar sig fyrst, en 
bann sendir það siðan fjármálaráðuneytinu með fyrstu ferð. Útdrættina úr 
aðalfármskrónni skal aihenda gjaldheimtumanni eða umboðsmanni bans á 
þeirri böfn, þar sem vörurnar eiga að affermast.

Það varðar skipstjóra sektum, allt að 1000 kr., ef farmskrár fylgja ekki 
skipi, samdar eins og hér er mælt fyrir, eða ef vanrækt er að afhenda þær 
gjaldheimtumanni eða umboðsmanni hans.

16. gr.
Nö verður maður nppvis að þvi að hafa vanrækt að skýra gjald- 

heimtumanni, áður lögmæltur frestur er liðinn, frá verðtollsskyldum vörum, 
er hann befir innflutt eða tekið við, eða hafa sagt rangt til um slikar vörur 
eða verð þeirra, án þess þó að yfirlýsingin sé gefin á þann hátt, sem i 155. 
gr. almennra hegningarlaga, 25. júni 1869, segir, og skal hann þá sæta frá 
50—3000 kr. sektum.

Nú hefir maður ranglega gefið slika yfirlýsingu á þann hátt, sem i 
155. gr. almennra hegningarlaga greinir, eða á annan samsvarandi hátt, og 
skal hann þá sæta þeirri refsingu, sem i nefndri grein hegningarlaganna er
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ákveðin, þó þannig, að aldrei veröi beitt vægari refsingu en 30 daga einföldu 
fangelsi eða lægri sektum en 200 kr.

Sömu refsingu og til er tekið i 2. málsgrein þessarar gr. skal sá sæta, 
sem afhendir til stimplunar reikninga, sem bann veit, að ekki sýna hið rétta 
verð vörunnar.

Ennfremur skal jafnan auk refsingar þrefaldur verðtollur af vörum, 
þegar rangt hefir verið sagt til um magn þeirra eða verð.

Auk þeirrar refsingar, er i 1., 2. og 3. málsgr. segir, skal sá, er þrisvar 
hefir gerzt sekur um þar nefnd brot, við 3. brot, ef miklar sakir eru, dæmd- 
ur til að bafa fyrirgert leyfi til verzlunar eða umboðsaölu, ef hann hefir slikt 
leyfi. Að liðnum 5 árum frá dómsuppsögn að telja getur hann þó fengið 
slikt leyfi aftur, enda bafi hann ekki á þeim tima orðið seknr að nýju um 
brot gegn ákvæðum þessara laga. Sá, er eigi hefir slík leyfi, er hann verður 
brotlegur, getur ekki fengið þau fyrr en að sama tima liðnum.

17. gr.
Hinar aðfluttu verðtollsskyldu vörur skulu vera að veði fyrir tollinnm 

og sektum, og hefir viðtakandi ekki rétt til að ráðstafa þeim fyrr en tollurínn 
er greiddur. Veðrétturinn helzt eins, þótt vörurnar hafi verið afhentar viðtak- 
anda. Séu ekki skil gerð samkvæmt lögum þessum, hefir gjaldheimtum&ður 
vald til að selja vörurnaf, án undangengins lögtaks eða fjárnáms, til lúkningar 
tolli og sektum. Það skal gera á uppboði, er boðað sé með viku fyrirvara, 
og má krefjast borgunar við hamarshögg. Nú næst ekki til vöru þeirrar, er 
gjaldið átti af að greiða, og má þá, án undanfarandi birtingar, gera lögtak 
fyrír verðtolli og sektum i öðrum eignum viðtakanda og selja hið lögtekna á 
sama hátt og að framan greinir um hina toHskyldu vöru.

18. gr.
Nú vill svo til, að verðtoilsskyld vara ónýtist á leið hingað til lands, 

eða i uppskipun, og greiðist þá enginn tollur af benni. Ef' vara rýrnar i verði 
vegna skemmda á leiðinni, greiðist toilurinn eftir þvi verðmæti, sem hún hefir 
þannig skemmd, eftir óvilhallra manna mati.

Þegar sjóskemmdar vörur eru seldar á uppboði, telst söluverðið sann- 
virði, og greiðist verðtollurinn af uppboðsandvirðinu með forgangsrétti næst á 
eftir uppboðskostnaði.

19. gr.
Nú er vara, sem verðtoliur hefir verið greiddur af, flutt úr landinu 

aftur, og getur útflytjandi þá fengið bjá gjaldheimtumanni skirteini þar að 
lútandi. Ef hann siðan skilar því skirteini aftur, með árítun útlendrar toll- 
stjórnar um það, að vara sú, sem ræðir um i skirteininu, sé þangað innflutt, 
þá skai endurgreiða honum tollinn.

20. gr.
Með mál út af brotum gegn lögum þessum skal faríð sem almenn 

lögreglnmál. Þó sæta brot gegn 2. og 3. málsgr. 16. gr. sakamálsmeðferð.
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21. gr.
Sektir eftir lögum þessum renna í rikissjóð.

22. gr.
Um leið og lög þessi öðlast gildi eru úr gildi numin þau lög, sem 

hér segir:
Lög nr. 47, 15. júni 1926, um verðtoll á nokkrum vörum.
Lög nr. 54, 15. júní 1926, um vörutoll.
Lög nr. 16, 31. mai 1927, um breyting á lögum nr. 54, 15. júní 1926, 

um vörutoll.
Lög nr. 4, 3. april 1928, um breyting á lögum nr. 54, 15. júni 1926, 

um vörutoll, og
Lög nr. 5, 3. april 1928, um breyting á lögum nr. 47, 15. júni 1926, 

um verðtoll á nokkrum vörum.

23. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1931.

A t h u g a s e jn d i r.

Eftir afl aðflutningsbannlögin voru samþykkt (1909) var lögleiddur al- 
mennur þyngdartollur (vörutollur) á innfluttar vörur (að frátöldum sértolluðum 
vörum), til þess að afla tekna i rikissjóð í stað vinfangatollsins. Kom vóru- 
tollurinn fyrst til innheimtu 1913 og nam þá 300—400 þús. kr. Þegar vörutolls- 
lögin voru samþykkt, var um það deilt, hvort lögleiða skyldi heldur þungatoll 
(vörutollinn) eða verðtoll, en þyngdartollstefnan varð i meiri hluta á þinginu. 
Ágreiningurinn var ekki svo mjög um það, hvor aðferðin væri eðlilegri og rétt- 
látari, — því hefir aldrei verið verulega mótmælt, að verðtollurínn væri það — 
en aðalástæðan — og sú ástæða, sem mun hafa valdið úrslitunum —, sem á 
móti verðtollinum var færð, var sú, að brotin værí sú leynd, sem kaupmenn 
ættu rétt á og væri nauðsynlegt að hafa um viðskiptasambönd sfn og verðlag, ef 
þeir þyrftu að leggja innkaupsreikninga fyrir tollheimtumenn ríkissjóðs.

Fram til ársins 1924 stóð svo vörutollurinn einn i lögum, þó með ýms- 
um breytingum. Frá */« 1918 var hann tvöfaldaður. 1 ágúst 1919 var salttollur- 
inn hækkaður upp í 8 krónur á tonn og 1919 var kolatollurinn hækkaður upp 
i 10 krónur á tonn, en 1923 var salttollurínn felldur ofan í 3 krónur og kolatoll- 
urinn i 5 krónur á tonn.

Árið 1924 var lögleiddur verðtollur á ýmsum vörum ofan á þungatollinn og 
hefir staðið svo siðan, með ýmsum breytingum að þvi er snertir einstakar vörutegundir.

Það mun mega til sanns vegar færa, að þungatollur og verðtollur hvor 
um sig hafa ýmsa galla, þótt skiptar séu skoðanir um, hverjir séu mestir. En án 
tiliits til þess, hverjir agnúarnir séu stærstir, þá er auðsætt, að með þvi að hafa 
bæði þungatoll og verðtoll, þá er haldið i galla hvorstveggja þessa skipulags. Auk

Alþt. 1930. A. (42. lðggjafarþing). 37
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þess er tollákvörðun og tollheimta með þessu fyrirkomulagi óþarflega fyrirhafnar- 
sðm, og ærið óskýrt, hversu hár tollurinn er á hinum ýmsu vörnm, þvi frekar, 
sem tollar þessir hafa verið, síðan þeir voru upp teknir, sífelldnm breytingnm 
undirorpnir.

Ef á það er fallizt, að óskipnlegast og óhagfelldast að öllu leyti sé að 
hafa almennan þnngatoll og verðtoll á sömn vörntegnndum og þess vegna beri 
að halda sér til annarshvors eingöngu, þá vefst ekki i villu, að það mnni vera 
verðtollur — m. a. af þvi, að svo háa npphæð, sem nú er heimt með þessnm 
tollnm báðum, myndi ókleift að heimta með viðnnandi sanngirni um það, 
hvernig tollnrinn legðist á, með þnngatolli einnm. Það orkar litt tvimælis, að 
verðtollurinn er eðlilegri og réttlátari, og þar sem aðalmótbáran gegn hon- 
um — leyndin á viðskiptasamböndnm og verðlagi — hefir nú verið að 
engu höfð með ákvörðnn þingsins 1924, án þess að komið hafi að þeirri sök, 
sem andmæiendnr hans hafa óttazt, þá þykir nefndinni einsætt, að hverfa beri 
til verðtolis eingöngu.

Þótt að þvi verði horfið að heimta vörntollinn og verðtollinn samanlagða 
með verðtolli einnni saman, þá má haga álagningu tollsins á ýmsa vegn. Má 
búast við, að allir geti ekki orðið á eitt mál sáttir nm, hvernig álagningu tollsins 
sknli hagað.

Vörntollurinn nam nál. 333000 króna að meðaltali fyrstn fimm árin, frá 
1913—1917. Svo lágri upphæð væri anðvelt að ná — sennilega ágreiningslitið — 
með verðtolli, og án þess að það þyrfti að snerta nokknð vernlega allan þorra 
almennings, með þvi að leggja hann á hinar óþarfari vörnr aðeins.

Siðan verðtolinrinn var lögleiddnr, hafa vörntollnrinn og verðtollurinn 
samanlagðir numið nálega 3000000 króna að meðaltali. Og i fjárlögum næsta 
árs (1930) ern þeir áætlaðir 2850000 króna. Svo hárri npphæð er ekki hægt að 
ná nema með þvi móti, að tollnrinn komi að allmikln ieyti niðnr á allan al- 
menning, og vex þar með vandinn nm það, hvar og hvernig hann verði á lagðnr.

Siðastliðin 4 ár — 1925—1928— hefir meðalinnflntningnr erlendra vara 
verið rétt nm 57 millj. króna að meðtöldn flntningsgjaldi til landsins. Af þvi ern 
sértollaðar vörur nál. 6 millj. krónur, og flntningsgjöld til landsins mnn mega telja 
nál. 5 millj. Eru þá eftir 46 millj., sem þyrfti að jafna verðtollinnm á. Svarar það 
til 6—7% álagningar á þær vörur, en 5—6°/o á allar innflnttar vörur, til að ná 
áætluðnm tolli 1930. Ganga má út frá þvi sem visn, að hvorug þessi leið þyki fær.

Má þá enn benda á tvær leiðir sem einna liklegastar:
1. Að nndanskilja verðtolli — ank sértollaðra vara — hinar brýnnstn nanð-

synjavörnr, sem ekki er hægt að afla i landinn sjálfn (korntegundir, helztn 
vörnr til framleiðsln til lands og sjávar og iðnaðar, byggingarefni,* girðingar- 
efni, vörnr til simalagningar, bæknr o. fl.) og leggja svo verðtoll á það, sem 
þá er eftir, annaðhvort jafnt álag eða mismnnandi, eftir nytsemi vörunnar. 
Þær vörnr — að meðtöldnm sértollnðnm vörnm og frádrætti á flntnings- 
gjaldi —i, sem samkvæmt framangreindn værn nndanþegnar verðtolli, mnnn 
nema 33—34 millj. kr. Ern þá eftir 13—14 millj., sem þyrfti að jafna verð- 
tollinnm niður á, og næmi það sem jafnt hnndraðsgjald 21—22% á inn- 
kaupsverð varanna.
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2. Að leggja lágt hundraðsgjald, t. d. ll/»% á allar innfluttar vörur, að með- 
töldnm sértolluðum vörum. Næmi það tæpum 800 þús. kr. Jafna svo við- 
bótinni, nál. 2200 þús. kr., á þær fyrrtöldu 13—14 millj., annaðhvort sem 
jöfnu eða mismunandi álagi. Næmi það sem jafnt álag nál. 15%.

Af þessam tveim leiðam virðist sönna nær að velja þá siðari. Aðalástæð- 
ur fyrir þvl ern þessar:

1. Að þá væri skylt að koma með alla innkaups- og farmgjaldsreikninga til 
stimplunar, en með því móti væri nokkur trygging fyrir því, að ekki væri 
hægt að draga undan tolli tollskyldar vörur.

2. Tollurinn dreifðist þá á sem flestar hendur. En það verður að teljast rétt- 
mætt og eðlilegt, þegar um svo háan toll er að ræða, að sem flestir leggi 
þar fram nokkurn skerf.

3. Að þá verðar auðveldara að koma niðnr eftirstöðvuuum á þann tiltölnlega 
litla hlnta innflatningsins, sem aukatollurinn væri lagður á.

4. Það gæfl nokkra festu am npphæð tollsins, að hafa lágt innflatningsgjald á 
allar innfluttar vörur, fram yfir það, sem ella væri.

Þetta lága innflutningsgjald væri mjög sambærilegt við útflatnings- 
gjaldið, en kæini þó niöur bæði á framleiðendum og neytendum, þar sem út- 
flatningsgjaldið hvílir eingöngn á framleiðendam.

Eftir er þá að álita, hvort heldur skyldi hafa viðbótartollinn jafnt hnndr- 
aðsálag eða mishátt.

Með þvi að hafa jafnt hnndraðsálag mælir einkum það, að tollákvörðan 
væri þannig langeinföldast og fyrirhafnarminnst.

Með hinu aftur, að flokka vörarnar og hafa mishátt álag, mælir það, að 
þær vörur, sem viðbótartollarinn féllf á, eru mjög misþarfar; sumar nær eins 
nanðsynlegar og þær vörar, sem kæmn nndir innflutningsgjaldið aðeins, aðrar 
miðar þarfar, eða hægt að afla þeirra innanlands, og sumar lítt þarfar eða með 
öllu óþarfar. — Muna þessar ástæðnr vega meira.

Tillögar frumv. eru byggðar á þessari siðastnefnda tilhögan, þannig, að 
tollarinn fellur eðlilegar og sanngjarnar á eftir nytsemi og naaðsyn varanna og 
einnig, að því er ætla má, eftir gjaldþoli kanpenda en nú er.

Eftir flokkon þeirri, sem gerð er á innflatningsvörnnnm i frv. (8. og 9. 
gr.), miðað við vöramagn og verðlag eftir innflatningsskýrslnnam 1926 og með 
áætlaðam frádrætti fyrir flatningsgjaldi, mynda vörurnar skiptast að verði sem 
næst þvi, sem hér segir:

Vörur taldar í 8. gr. ... 29 millj. kr. '
A. fl. 9. gr. ..• ••• ••• 1 — *—
B. —* ““ ••• •■• ••• 3 —— ■—
C. ——... ... ... 8 —— —“
D. ------- —............... ••• 11 — — 52 milj. kr.

Samkvæmt þessu myndu þá tollákvarðanir frv. gefa tekjur sem hér segir:
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l*/» */• af kr. 52 millj............... kr. 780 þús.
30 — — — 1 —' ... ... — 300 —
20--------------3 — ............ — 600 —
10 — — — 8 — ............ — 800 —
5-------- — 11 — ............ — 550 —

Samtals kr. 3030 þús.

Flokkunin og tollálagið er miðað við það, að verðtollurinn gefi álika 
tekjnr og vörutollurinn og verðtollurinn gefa nú. Með vaxandi innfiutningi vegna 
fólksfjölgunar vex hann af sjálfu sér. Nefndin ætlar, að tekjur rikissjóðs eftir 
frumv. muni reynast jafnari og ekki minni en eftir gildandi lögum um vörutoll 
og verðtoll. — Þyki fært að leggjast léttara eða þyngra á þennan tekjustofn, þá 
er það auðvelt eftir formi frnmvarpsins.

Um einstakar gr. frumv. þykir rétt að taka það fram, sem hér segir:

Um 1.—3. gr.
Þessar gr. þykja ekki gefa tilefni tii athugasemda.

Um 4. gr.
Þessi gr. er i samræmi við upphaf hinna gildandi verðtollslaga, og er 

þvi engin ástæða til að skýra hana.

Um 5. gr.
Hér er sagt fyrir um, hvernig greiðslu verðtollsins er háttað og hvernig 

fyrir bann er kvittað. Með þvi að afhending stimpilmerkja fyrir tollinum er aðal- 
tryggingin fyrir þvi, að tollurinn komi i rikissjóð, þykir rétt, að aðrar kvittanir 
séu ógildar. Með þvi er tollgreiðendum skapað svo mikið aðhald um að krefjast 
stimpilmerkja, er limd séu á reikninginn, að ekki sýnist það betur gert á 
annan hátt.

Um 6. gr.
Hér er gert ráð fyrir tvennskonar vörutolli. Af ákvæðum þessarar gr. 

leiðir, að reikningar yfir allar vörur, svo að segja, eiga að afhendast til verðtolls- 
stimplunar. í þessu er fólgin nokkur trygging fyrir, að vörur sleppi ekki við 
lögákveðið gjald.

Um 7. gr.
Vegna hinnar miklu tekjuþarfar rikissjóðs hefir ekki þótt fært að undan- 

skilja þessu lága innfiutningsgjaldi neina útlenda vörn, sem til landsins flyzt. 
Gjald þetta er jafnhátt útflutningsgjaldinu af islenzkum afurðum, og er tæpast að 
undra, þótt vér gerum ekki ptlendum vörum hærra undir böfði en eigin fram- 
leiðsluvörum vorum, sem eru hyrningarsteina framfara og menningar í landinu.

Um 8. gr.
1 þessari grein eru taldar þær vörnr, sem tilætlunin er að undanskilja 

öðrum verðtolli en l1/*0/*, en auðvitað er að ýmsu leyti álitamál, hverjar vörur
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sknli taka hér með og hverjnm sleppa. Mnn þar og sitt sýnast hverjnm og ekki 
ástæða til að ræða frekar nm það hér.

Um 9. gr.
Hér ern taldir tollflokkar hins hærra verðlolls, og þótti ekki fært að hafa 

þá færri en 4. Þessi gr. er vitanlega þungamiðja frv., og má ganga út frá þvi sem 
gefnn, að mikill ágreiniogur verði um hana, enda ekki ósennilegt, að engir 2 
menn mnndu flokka nákvæmlega á sama hátt. En þegar gera á slika flokkun 
sem hér er um að ræða, verður að hafa tekjuþörf rikisins i hnga. Rikissjóður 
þarf i stað núverandi verðtolls og vörutolls að fá tekjustofn, sem gefur sem næst 
3 millj. kr. á ári, og við það er flokkunin miðuð sérstaklega. Ennfremur verður 
að taka tillit til, að -tolleftirlitið hér á landi hlýtur að vera litið á ýmsnm stöðum. 
Þess vegna er ekki nnnt að fylgja i flokkuninni itrasta réttlæti, og kennir þess 
nokknð i flokkuninni, og er ómögulegt eins og nn er að komast hjá þessn með 
kleifum kostnaði. Þá má og um það deila, hvort nöfn varanna og framsetning 
flokkunarinnar sé heppilega og greinilega framsett, eða sundurliðun nóg.

Einn nefndarmanna (HG) er óbundinn um flokkunina og tollinn eftir
8. og 9. gr., og mun hann gera grein fyrir tillögum sinum sérstaklega. Um hina 
nefndarmennina er þess að geta, að hvorugur þeirra mun gera smærri breytingar 
að ágreiningsefni, enda eru þeir og óbundnir nm einstaka liði.

Um 10. gr.
Innihald þessarar greinar er að mestn tekið nr 7. gr. gildandi verðtolls- 

laga og 2. gr. gildandi vörutollslaga. Að öðrn leyti er tæpast ástæða til skýringa.

Um 11. gr.
Þessi gr. er að efni til eins og fyrri hluti 4. gr. vörutollslaganna, en siðari 

hlnta greinarinnar þykir ekki ástæða til að taka hér upp, því að um greiðslu 
tollsins hlýtur að fara eftir venjulegum viðskiptareglum.

Um 12. gr.
Hér er að miklu leyti tekin upp 5. gr. vörutollslaganna, en breytingar 

þær, sem á ern gerðar, sýnast ekki þarfnast skýringa.

Um 13. gr.
Þessi gr. er mjög f samræmi við 6. gr. vörutollslaganna, og heflr þótt 

rétt að taka hana npp sem öryggisráðstöfnn, jafnvel þólt vitað sé, að óviðast sé 
bókstaflega eftir henni farið.

Um 14. gr.
Er að innihaldi mjög svipuð 7. gr. vörutollslaganna, og þær breylingar, 

sem á eru gerðar, þarfnast ekki skýringa.

Um 15. gr.
Það er álitamál, hvort ekki mætti hætta að krefja nm farmskrár, þegar 

vörutollurinn fellur niður, en þó þykir ekki rétt að hverfa að þvf ráði, þvf að
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ekki er unnt að neita því, að skr&r þessar gefa gjaldheimtnmönnum ýmsar upp- 
lýsingar, sem geta verið þeim til leiðbeiningar nm innheimtu verðtollsins. 8. gr. 
vörntollslaganna er þvi tekin hér upp, en með allmiklum breytingum, sem ekki 
er ástæða til að ræða frekar.

Um 16. gr.
Þessi gr. er mjög í samræmi við 8. gr. vörutollslaganna, en 3. málsgr. 

er þó ný, en hún virðist svo sjálfsögð, að um hana þarf tæpast að ræða.

Um 17. gr.
Hún svarar til 10. gr. vörntollslaganna, og ern skýringar óþarfar.

Um 18. gr.
Til hliðsjónar við samning þessarar gr. hefir 11. gr. vörntollslaganna 

verið höfð, en ákvæði þessarar gr. ern svo skýr, að tæpast þarf að útlista 
hana nánar.

Um 19. gr.
Hún er í samræmi við innihald 12. gr. vörntollslaganna.

Um 20. gr.
Er að efni til eins og 13. gr. vörntollslaganna, þó með þeirri breytingn, 

sem leiðir af hinni nýjn málsgr. i 16. gr.

Það þykir sjálfsagt, að
Um 21. gr.

allar sektir eftir lögnm þessnm renni í rfkissjóð.

Um 22. gr.
Hér ern talin lög þan, sem ætlazt er til, að falli úr gildi, ef frv. þetta 

verðnr að lögnm.

Um 23. gr.
Þarfnast engra skýringa.

Frv. þetta með aths. er óbreytt eins og það var afgreitt til ríkisstjórnar- 
innar af milliþinganefndinni i tolla- og skattamálnm. 1 athngasemdunnm er gerð 
grein fyrir mismnnandi afstöðu hinna einstökn nefndarmanna, er væntanlega 
kemnr þó skýrar fram við nmræðnr i þinginn. Frv. er flutt eftir beiðni fjár- 
málaráðherra.
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líd. 67. Frnmvarp

til laga um breyting á lögum nr. 6, 31. mai 1921, um seðlaútgáfu íslands- 
banka, hlutafjárauka o. fl.

Flutningsm.: Magnús Guðmundsson og ólafur Thors.

1. gr.
5. gr. laga nr. 6, 31. mai 1921, orðist svo:
Að því tilskildu, að aðgengilegir samningar náist við Privatbanken og 

Hambros Bank um frambald viðskiptalána handa lslandsbanka, leggur rikis- 
sjóður bankanum til nú þegar forgangshlutafé að upphæð 3 millj. kr.

Takmarkanir á atkvæðum eftir hlutafjármagni skulu engar vera að 
því er hlutaeign rikissjóðs snertir.

Ennfremur ábyrgist rikissjóður innlánsfé og annað innstæðufé bankans 
í hlaupandi viðskiptum til loka leyfistímans, 31. des. 1933.

Verð binna eldri blutabréfa skal ákveðið með mati og nafnverð þeirra 
fært niður í samræmi við það á næsta aðalfundi bankans. Matið skal fram- 
kvæmt af bankaeftirlitsmanni og 4 öðrum mönnum, sem kosnir eru með 
hlutfallskosningu i sameinuðu þingi.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Frv. þetta er flutt i þeim tilgangi að afstýra þvi þjóðartjóni, sem 
stöðvun á starfsemi Islandsbanka, er nú vírðist yfirvofandi, mundi hafa í för 
með sér.

Nánar i framsögu.

Hd. 66. Frnmvarp

til laga um skiptameðferð á búi íslandsbanka.

Flutningsm.: Hannes Jónsson, Sveinn ólafsson.

1. gr.
Bú íslandsbanka skal tekið til skiptameðferðar.
Skiptin framkvæmir skilanefnd þriggja manna, er fjármálaráðberra

skipar.
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2. gr.
Meðan skiptin standa yfir, má hvorki taka til greina neina kröfu um 

gjaldþrotaskipti i búi bankans né leggja löghald eða löggeymslu á eignir hans, 
eða ?gera i þeim fjárnám eða aðra fullnustugerð.

3. gr.
Við skiptin skal farið eftir reglum þeim, er gilda við gjaldþrotaskipti 

umVskuldajöfnuð.j um ógildingu gerninga, fjárnáms eða löggeymslu og um 
skuldaröð. Öðrum ákvæðum skiptalaganna og laganna um gjaldþrotaskipti, 
þeim er eigi lúta að sjáltri skiptaaðferðinni, skal og beitt, eftir þvi sem unnt er.

4. gr.
Skilanefnd skal heimilt að taka lán til að greiða með afborganir til 

skuldheimtumanna bankans, enda verði þeir, er lán þessi veita, forgangs- 
kröfuhafar i búinu, samkv. 82. gr. skiptalaganna.

5. gr.
Rikissjóður tekur ábyrgð á seðlum bankans, þeim er i umferð eru við 

upphaf skiptameðferðarinnar. Frá þeim tima má bankinn eigi gefa út nýja 
seðla. Ákvæði þetta haggar i engu ábyrgð bankans á seðlunum gagnvart hand- 
höfum þeirra og rikissjóði.

6. gr.
Fjármálaráðherra skal heimilt að setja í reglugerð nánari ákvæði um 

skiptameðferðina, m. a. um reikningsskil, endurskoðun, innlausn seðla og 
hluthafafundi. Endurskoðunina framkvæmá tveir endurskoðendur, er fjár- 
málaráðherra skipar.

1 reglugerð þessari er fjármálaráðherra heimilt að vikja frá lagafyrir- 
mælum um bankann, sem eldri eru en lög þessi, að svo miklu leyti, sem 
þörf krefur.

Reglugerð bankans gildir eigi meðan á skiptunum stendur.

7. gr.
Kostnaður allur við skiptin, þar á meðal laun skilanefndarmanna og 

endurskoðenda, greiðist sem forgangsskuld, samkv. 82. gr. skiptalaganna, af 
eignum búsins.

8. gr.
Fjármálaráðherra getur leyft, að skjöl, sem gefin eru út um lán gegn 

tryggingu i kröfum á hendur bankanum, séu stimpilfrjáls að raeira eða 
minna leyti.

9. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.
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Greinargerð.

Með því að fslandsbanki, vegna fjárhagsörðngleika, befir ejgi getað haldið 
starfsemi sinni áfram og þvi neyðst til að loka, er óhjákvæmilegt, að rikisvaldið 
geri einhverjar ráðstafanir, til þess að draga úr þvi tjóni, sem stöðvun bankans 
hefir i för með sér fyrir þjóðfélagið. Þess vegna er þetta frumvarp komið fram.

Lokun bankans hlyti óhjákvæmilega að hafa i för með sér, að bú hans 
yrði tekið til gjaldþrotaskipta innan mjög skamms tima. Er það auðsætt, að 
hinar almennu reglur um gjaldþrotaskipti eiga illa við, þegar um er að ræða 
skipti á búi sliku sem bú fslandsbanka er. Til þess að koma eignum bankans i 
verð og innheimta skuldir hans, þarf langan tima, lengri en ætlaður er til venju- 
legra gjaldþrotaskipta, og aðra starfstilhögun en venjuleg er við gjaldþrotaskipti. 
Þvi er í frumvarpi þessu gert ráö fyrir, að sérstakri skilanefnd verði falin með- 
ferð skiptanna. Eru ákvæði i frumvarpinu, er heimila að beita við skiptin sömu 
eða svipuðum reglum og gilda um gjaldþrotaskipti, að svo miklu leyti sem þeim 
verður við komið, svo sem reglunum um skuldajöfnuð (17. gr. gjaldþrotal.), 
ógildingu (19.—25. og 28. gr. gjaldþrötal.) og um skuldaröð (82.—89. gr. skipta- 
laganna) og öðrum reglum, er eigi lúta að sjálfri skiptaaðferðinni. Eru lögin að 
því er til skiptanna og skilanefndarinnar tekur sniðin eftir lögum þeim, er Danir 
settu um skipti á búum Köbenhavns Diskontobank og Revisionsbanken og den 
danske- Andelsbank. Munurinn er aðallega sá, að skilanefndin skal hér skipuð 3 
mönnum aðeins, en þar 7, og að þar völdu innstæðueigendur 2 af skilanefndar- 
mönnunum, en hér skipar fjármálaráðherra þá alla. Verður að telja nefndina 
nægilega fjölmenna skipaða 3 mönnum, og í annan stað eru mjög mikil vand- 
hæfi á þvl að ná til innstæðueigenda til kosninga á fulltrúa þeirra í nefndinni.

fslandsbanki er enn seðlabanki og eru um 4 millj. kr. í seðlum hans nú 
i umferð. Ríkið hefir löggilt seðla þessa sem gjaldeyri, og sýnist það þvf vera 
tvímælalaus skylda þess að tryggja handhafa þeirra gegn tapi af fjárþrotum 
bankans. Er þvf tekin ábyrgð rfkissjóðs á seðlunum í frumvarpinu. En vitanlega 
haggar sú ábyrgð f engu ábyrgð bankans sjálfs á seðlunum, og stendur gullforði 
bankans og aðrar eignir jafnt til tryggingar seðlunum gagnvart rikissjóði sem
gagnvart handhöfum þeirra.

Það skal tekið fram, að samkv. 44. gr. reglug. fyrir tslandsbanka, nr. 
52, */• 1923, eru ráðstafanir, slikar sem þær, er frumvarp þetta ræðir um, heim- 
ilar án samþykkis hluthafa bankans.

Sd. 60. Breyiin<artlllögfur

við frv. til laga um heimild fyrir rikisstjórnina til nokkurra ráðstafana vegna 
alþingishátiðarinnar 1930.

Frá allsherjarnefnd.
1. Vifl 1. gr.

a. Fyrir orðið >verzlunarvöru« í 1. málslið kemur: muni til sölu. 
álpt. 1930. A. (42. löggjafarþing). 38
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b. Fyrir orðin »Þegar um verzlunarvöm er að ræða, skal gjaldið vera hundr- 
aðsgjald af verði vörnnnar* í 3. málslið kemnr: Þegar nm verzlunar- 
mnni er að ræða, sem inn ern fluttir, skal gjaldið vera hnndraðsgjald 
af verði þeirra.

c. Fyrir »afhending vörnnnar* f 4. málsl. kemnr: afhending mnnanna.
2. Við 5. gr. Greinina skal orða svo:

Ríkisstjórninni skal heimilt, að fengnnm tillögum bæjarstjórnanna f 
Reykjavfk og Hafnarfirði og stéttafélaga þar, að kveða á nm, að lokað 
sknli, að einhverjn leyti eða ölln, sölnbúðnm, skrifstofnm, afgreiðslnstofnm 
og vinnnstofnm og útivinna látin niðnr falla á báðnm stöðnm dagana 
26.—28. jnnf 1930, og einnig að setja ákvæði nm, að hafa megi sölu- 
bnðir þar opnar að einhverjn leyti snnnudaginn 29. júnf.

3. Við 6. gr.
Fyrir »á vörnm« i 1. málsgr. kemnr: á verzlunarmnnnm.

lid. 70. Tlllaga

til þingsályktnnar nm að skipa nefnd samkv. 35. gr. stjórnarskrárinnar til að 
rannsaka hag íslandsbanka og stjórn hans á nndanförnnm árnm.

Flntningsm.: Héðinn Valdimarsson, Haraldur Gnðmnndsson, Signrjón Á. Ólafsson.

Neðri deild Alþingis ályktar að skipa 5 manna nefnd til að rannsaka 
hag íslandsbanka og stjórn hans á undanförnnm árnm. Nefndin hefir vald til 
að heimta skýrslnr, mnnnlegar og bréflegar, bæði af embættismönnnm og ein- 
stöknm mönnnm, samkvæmt 35. gr. stjórnarskrárinnar.

Greinargerð.

Tvö frnmvörp ern fram komin viðvfkjandi íslandsbanka, annað nm að 
rikið taki á sig stórfellda fjárhagslega ábyrgð og leggi rfkið fé fram honnm til við- 
reisnar, hitt nm að bú bankans verði tekið til skipta, og þó ábyrgist rikissjóðnr 
seðla bankans.

Hvor leiðin sem farin.yrði leiðir af sér kröfnna nm, að þingi, rfkisstjórn 
og almenningi verði knnnngt nm allan bag bankans og hvaða ábyrgð stjórnendnr 
bankans hafa á þvf, hvernig komið er. Virðist heppilegasta leiðin til að ná þvf 
takmarki, að kosin verði rannsóknarnefnd i neðri deild Alþingis samkv. 35. gr. 
stjórnarskrárinnar.
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Ed. 71. Frumvarp

til laga um heimild fyrir rikisstjórnina til nokkurra ráðstafana vegna alþingis- 
hátiðarinnar 1930.

(Eftir 2. umr. i Ed.).

I. Um einkarétt á merki hátiðarinnar.

1. gr-
Ríkisstjórnin skal á árinu 1930 hafa einkarétt á merki alþingishátíðar- 

innar 1930, því sem hér er sýnt, og er engum heimilt, verzlunum né einstök-

um mönnum, að nota merkið eða setja á muni tii sölu, nema leyfi rikis- 
stjórnarinnar komi til. Er rikisstjórninni rétt að ákveða gjald fyrir slikt leyfi 
samkvæmt tillögum undirbúningsnefndar hátiðarinnar. Þegar um verzlunar- 
muni er að ræða, sem inn eru fluttir, skal gjaldið vera hundraðsgjald af verði 
þeirra samkvæmt innkaupsreikningi, þó aldrei yflr 15®/®. Er tollstjóra í 
Reykjavik og lögreglustjórum annarsstaðar á landinu skylt að innheimta gjald 
þetta, og fer um innheimtuna og afhending munanna eftir sömu reglu og 
segir i lögum nr. 5, 3. april 1928.

2. gr.
Gjaldi þvi, sem inn kemur fyrir söluleyfí á merkinu, skal varið upp í 

kostnað við alþingishátíðina.

II. Um örgggi flutninga á Þingvallauegum.

3. gr.
Rikisstjórninni skal heimilt að ákveða, að undangenginni skoðun, 

hverjar bifreiðar megi vera í notkun á vegunum milli Reykjavikur og Þing- 
valla dagana 25.-29. júni 1930, að báðum meðtöldum.

4. gr.
Nú telja eftirlitsmenn bifreiða varhugavert, að einhver bilstjóri fari 

með bifreið á Þingvallavegunum daga þá, sem ræðir um i 3. gr., sakir skorts 
á æfíngu eða af öðrum likum ástæðum, þótt bilstjórapróf hafl, og er rikis- 
stjórninni þá heimilt að banna þeim manni að stýra þar bifreið þessa daga.



300 Þingskjal 71—72

III. Um lokunartlma sðlubúða o. fl.

5. gr.
Ríkisstjórninni skal heimilt, að fengnum tillögum bæjarstjórnanna i 

Reykjavik og Hafnarfirði og stéttafélaga þar, að kveða á um, að lokað skuli, 
að einhverju leyti eða öllu, sölubúðum, skrifstofum, afgreiðslustofum og 
vinnustofum og útivinna látin niður falla á báðum stöðum dagana 26.—28. 
júni 1930, og einnig að setja ákvæði um, að bafa megi sölubúðir þar opuar 
að einhverju leyti sunnudaginn 29. júni.

IV. Um oiðurlðg o. fl.

6- gr.
Nú notar einhver merki alþingishátiðarinnar i heimildarleysi, eða flyt- 

ur það inn á verzlunarmunum án leyfis, og skal hann þá sæta sekt, er nemi 
allt að tiföldu gjaldi þvi, er bonum bar að greiða fyrir merkið.

Rrot gegn ráðstöfnnnm þeim, sem settar kunna að verða samkvæmt 
ákvæðum 3. og 4. gr., varða sektnm, allt að 2000 kr., nema þyngri refsing 
liggi við samkvæmt öðrnm iögum.

Sektarfé allt skal renna i ríkissjóð.

7. gr.
Mál út af brotnm gegn lögnm þessnm sknlu sæta meðferð almennra 

lögreglumála.
8. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

Wd. 72. Frnmrarp

til laga um breyting á lögum nr. 11, 18. mai 1920, um þingmannakosning i 
Reykjavik.

Flutningsm.: Magnús Jónsson, Jón Olafsson.

1. gr.
1. gr. laga nr. 11, 18. mai 1920, um þingmannakosning i Reykjavik, 

skal orða þannig:
Alþingismenn Reykjavíkur skulu vera 7. Þegar sú skipun er á komin, 

skulu sæti eiga i efri deild Alþingis 16 menn og i neðri deild 29.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað og koma til framkvæmda við nasstu 

almennar kosningar til Alþingis.
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Greinargerð.

Misrétti það, sem leiðir af úreltri kjördæmaskipnn, kemnr langskýrast 
fram í þvi, að fjórði hlnti allra landsmanna, eða vel það, sem býr i Reykjavík, 
fær ekki að kjósa til Alþingis nema eina 4 þingmenn af 36 kjördæmakosnnm 
þingmönnnm, eða Vs hlnta kjördæmakjörinna þingmanna. Úr þessn verður að bæta 
fyrst af ölln, ef byrjað er á annað borð i leiðréttingnm á kjördæmaskipnninni.

Þingmannatala sú, sem stnngið er npp á, er að visn ekki eins há og 
veia ætti eftir fólksfjölda, því að þá ætti Reykjavík að senda 10 menn á þing, 
en þó væri við nnandi, ef þessi réttarbót fengist.

Hingað til hefir þingmannafjölgnn jafnan verið látin ienda á Nd. Alþingis. 
En til þess er engin gild ástæða, og er réttara að skipta viðbótarþingsætnm 
milli deildanna.

Ed. 73. Wefndar&llt

nm frnmvarp til iaga nm vigt á sild.

Frá sjávarntvegsnefnd.

Nefndin er á einn máli nm að leggja til, að frumvarpið verði samþykkt
óbreytt.

Alþingi, 7. febrnar 1930.

Erlingnr Friðjónsson, Ingvar Pálmason, H. Steinsson. 
form. og frsm. fnndaskrifari.

Ed. 74. HefndariUt

um frv. til laga nm Menntaskólann i Reykjavik.

Frá menntamálanefnd.

Nefadin er sammála nm að mæla með þvi, að frv. nái fram að ganga 
með litiisháttar breytingnm, sem fremnr má telja orðabreytingar en efnisbreyt- 
ingar. Um ástæðnr fyrir þessn visar nefndin til þess, er fram kom i þingdeildinni 
siðastliðið ár við meðferð frv. nm menntaskóla og gagnfræðaskóla i Reykjavik 
og á Aknreyri.
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BREYTINGARTILLÖGUR.

1. Við 4. gr. Á eftir »bekkjum Menntaskólans« komi: svo mörgum, sem þörf 
þykir.

2. Við 5. gr. Fyrir »trúarbragðafræði« komi: trúarbrögð.
3. Við 19. gr. Greinin orðist svo:

Skólameistari boðar til kennarafnnda og stýrir þeim. Kennarafnndi sknln 
fastir kennarar og ankakennarar skólans sækja, os hafa þeir atkvæðisrétt. Enn- 
fremnr sækja þeir stnndakennarar fnndi, er þess óska, eða skólameistari kveðnr 
til sérstaklega, en eigi hafa þeir atkvæðisrétt.

Alþingi, 7. febr. 1930.

Páll Hermannsson, Erl. Friðjónsson, Jón Porl&ksson. 
form. fundaskr. frsm.

Md. 75. Frumvarp

til laga um sölu lands undan prestssetrinu Borg á Mýrum.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að selja Borgarneshreppi i Mýrasýslu þann 

hluta úr landi prestssetursins Borgar á Mýrum, sem er innan takmarka 
hreppsins.

2. gr.
Um mat á landi þvi, er selt kann að verða samkvæmt lögum þessum, 

og greiðslu kaupverðs fer eftir ákvæðum laga nr. 50, frá 16. nóvember 1907, 
um sölu kirkjujarða.

3. gr.
Hreppnum er ekki heimilt að endurselja landið eða hluta þess.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Ed. 70. Wefndarillt

um frv. til laga um stofnun flugmálasjóðs íslands.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin hefir orðið sammála um að leggja til, að frv. þetta verði sam- 
þykkt með þeim breytingum, sem hér fara á eftir og gerð verður nánari grein 
fyrir i framsögu.

BREYTINGARTILLÖGUR.

1. Við 2. gr. Greinin orðist þannig:
i Tekjum sjóðsins skal fyrst og fremst varið til þess að standast

kostnað af notkun flugvéla til siidarleitar og til þess að koma skipulagi 
á samvinnu milli flugvéla og sildarskipa, enda sé þá haldið uppi stöðugri 
sildarleit með þar til hæfri flugvél frá 1. jnní til lö. sept. ár hvert, meðan 
sjóðurinn starfar. Að öðru leyti skal tekjum sjóðsins varið til flugferða á 
íslandi innan þeirra takmarka, sem segir í 5. gr.

2. Við 3. gr.
a. Orðin »eða beitusíldar* falli burt.
b. í stað »150 kg« komi: 135 kg.

3. Við 5. gr. Aftan við greinina bætist: en Vi* skal lagður í sjóð til eflingar 
flugferðum.

Alþingi, 7. febrúar 1930.

Erlingur Friðjónsson, Ingvar Pálmason, Halldór Steinsson.
form. fundaskr. og frsm.

Ed. 77. Wefndarillt

um frv. til laga nm sölu jarðarhluta Neskirkju og rikissjóðs úr jörðinni Nesi 
í Norðfirði.

Frá allsberjarnefnd.

Nefndin er sömu skoðunar og áður um nauðsyn kaupstaða og kauptúna 
að eignast land það, sem þeir standa á, sem og land til nauðsynlegrar ræktunar 
fyrir ibúana. Leggur þvi nefndin til, að frv. þetta verði samþykkt eins og það 
liggur fyrir.

Alþingi, 7. febrúar 1930.

Jón Baldvinsson, Ingvar Pálmason, Jóh. Jóbannesson.
form. fnndaskr. og frsm.
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Ed, 78. Fnunvarp

til Iaga um breyting á áfengislögum, nr. 64, 7. maí 1928.

Flutningsm.: Ingvar Pálmason.

1. gr.
a. Síðari málsliður 3. gr. laganna orðist svo:

Fyrirmæli þessarar greinar ná ekki til herskipa né skemmtiferða- 
skipa, enda flytji þau ekki farþega hingað aðra en þá, sem búa í skipinu, 
meðan það stendur hér við land, og fara með þvi aftur, og ekki aðra 
farþega héðan. En ekki mega skemmtiferðaskip veita gestum úr landi 
áfengi á höfnum inni eða í landhelgi.

b. Fjórði málsliður færist aftur fyrir alla greinina og verði 5. málsliður 
hennar.

2. gr.
Aftan við 7. gr. laganna bætist:
Heimilt er að ákveða i reglum þessum, að brot gegn þeim varði sektum, 

frá 200 til 500 krónum, nema þyngri hegning liggi við eftir lögum þessum.

3. gr.
Upphaf 8. gr. laganna orðist svo:
Upptæk skal gera og ónýta öll áhöld o. s. frv.

4. gr.
Aftan við 14. gr. laganna bætist þriðji málsliður, svo hljóðandi:
Hver, sem aflar sér áfengis undir þvi yfírskini, að hann þurfí á þvi

að halda i lögleyfðum tilgangi, en notar það til nautnar, skal sæta sektum.

5. gr.
a. Fyrsti málsliður 21. gr. laganna orðist svo:

Láti læknir af hendi áfengi eða áfeng lyf eða lyfseðil á áfengi, hvort 
heldur er handa mönnum eða dýrum, án þess að hafa gengið úr skugga 
um það með rannsókn, að áfengi sé nauðsynlegt til lækninga, eða hann 
misbeitir á annan veg lækningaleyfí sínu, til að útvega mönnum áfengi 
til neyzlu, eða hann brýtur reglur þær, er settar eru eða settar verða til 
tryggingar þvi, að áfeng lyf verði ekki höfð til nautna, heldur aðeins til 
lækninga, skal hann sæta refsingu samkvæmt 38. gr. þessara laga.

b. Siðasti málsliður 21. gr. falli burt.

6. gr.
Seinustu orðin i 2. málslið 24. gr. laganna, »nema leyfí lögreglustjóra 

komi til« falli burt.
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7. gr.
Fyrir orðin i 27. gr. laganna »auk sektar skal greiða 40 krónur á 

hvern litrá þess áfengis, er innflutt er< komi: Auk þess greiðist i sekt 40 kr. 
á hvern lítra þess áfengis, er innflutt er.

8. gr.
Fyrri málsliður 32. gr. laganna orðist svo:
Brot gegn fyrri málslið 11. gr., eða gegn þeim reglum, er settar eru 

eða settar verða samkvæmt öðrum málslið sömu greinar, eða gegn þeim 
öðrum ákvæðum þessara laga, sem banna að veita, gefa, selja eða láta af 
hendi áfengi til annara manna, varðá sektum, frá 500 til 5000 krónum. Sé 
brotið itrekað, varðar það sektum frá 1000 til 10000 krónum.

9. gr.
Siðasti málsliður 38. gr. laganna falli burt.

10. gr.
Fjórði málsliður 45. gr. laganna orðist svo:
Brot á þeim reglum, sem settar eru eða settar verða um meðferð 

vinanna, varða sektum samkvæmt þessum lögum, og má i reglunum kveða 
svo á, að refsa skuli fyrir hlutdeild í brotum á reglugerðarákvæðunum.

Greinargerð.

Frumvarp þetta er samið að tilhlutun framkvæmdanefndar Stórstúku ís- 
lands og flutt eftir tilmælum hennar.

Fylgdu frv. svo hljóðandi athugasemdir:
Breytingartillögur, sem hér eru fram bornar, eru 12 að tölu. Fjórar (3., 

6., 10. og 12.) miðá til þess að leggja nægilega traustan grundvöll undir nauð- 
synlegar reglugerðir. Enda er það aðaltilgangurinn með þvi að flytja áfengislögin 
einu sinni enn inn í þingið, að fá þær samþykktar. Við þessar 4 tillögur er svo 
bætt 4., 5., 8. og 9. tillögu, sem allar verða að teljast ýmist nauðsynlegar eða til 
mikilla bóta. Hinar (1., 2., 7. og 11.) eru saiærri.

Skal svo íarið nokkrum orðurn um hverja einstaka tillögu.
1. Reynsla Reykjavikur, einkum siðastliðið sumar, er sú, að drykkjuskapar- 

óregla stafar frá útlendum sktemmtiferðaskipum, er liggja á Reykjavikurhöfn. 
Því virðist viðauki við 3. gr. nauðsynlegur.

2. Fyrir þessari tillögu þarf ekki að gera grein.
3. Af þvf að refsiákvæði við 7. grein eru ekki ákveðin, virðist viðaukinn vera 

nauðsynlegur, svo og ómissandi til þess að reglugerðarákvæði um þetta efni 
verði bindandi.

Alþt. 1930. A. (42. löggjafarþing). 39
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4. Þess eru fleiri dæmi, er áfengisbruggun heflr komizt opp og dómor fallið { 
málinu, að bruggunaráhöld hafa verið seld á uppboði fyrir litið verð, og 
kaupandi hefir komið áhöldunum aftur til hins dæmda, sem þá hefir getað 
byrjað bruggun af nýju. Pví er nauðsynlegt að ónýta áhöldin.

5. Ef læknir (sbr. 21. grein) lætur án rannsóknar mann fá áfengi eða áfengis- 
seðil, en áfengisbeiðandi notar ekki áfengið til neyzln, virðist vera rangt að 
refsa honum fyrir að taka við áfenginu. Par á móti er rétt að refsa honnm, 
ef hann notar áfengið ranglega. Meðfram sakir þessa er tekin hér opp ný 
gr., sem áðnr hefir staðið í bannlögnnnm, og er henni bætt aftan við 14. gr.

6. Samkvæmt þessari tillögn er breytingin eða viðankinn þetta: »eða hann 
brýtnr reglnr þær, er settar ern eða settar verða til tryggingar þvi, að áfeng 
lyf verði ekki höfð til nautnar, heldur aðeins til lækninga*. Þessi breyting 
er nauðsynleg til þess að reglngerðarákvæði nm þetta efni verði bindandi. 
Annars verða þan dauð og marklans.

7. TiIIagan er eðlileg afleiðing af greinargerð við 5. tillögu.
8. Sfðan lögákveðið var að láta það velta á leyfi lögreglustjóra, hvort félag 

manna megi hafa vinveitingar i félagsskap eða hvort áfengisnautn megi fara 
fram i félagsherbergjom, hefir almenningnr lýst óánægjn yfir, er slfkt leyfi 
var veitt. Afstaða lögreglnstjóra til þessa máls hefir verið og er mjög mis- 
munandi. Einn lögreglnstjóri hefir hvorki viljað veita leyfið né talið sér skylt 
að gera það. Annar befir talið sér skylt að veita leyfið, sakir orðalagsins i 
lögnnnm, en þó óskað eftir, að ákvæðið væri fellt bnrtn. Þriðji hefir verið 
fús til að veita leyfið og veitt það, er nm það hefir verið sótt. Afstaða lög- 
reglnstjóranna fer eftir þvf, hvaða angnm þeir lita á bindindi og bann. 
Gamall vinnautnarmaðnr i lögreglnstjórasæti er hættnlegnr, meðan þetta leyfi 
er i hans höndum. Hann hefir samúð með vinnantnarmönnunnm. Því er 
réttast að taka leyfisréttinn af öllum lögreglnstjórnm.

9. Eins og ákvæðið er nú i lögnnnm, greiða þeir einir 40 kr. fyrir lftra þess 
áfengis, er inn er flntt, sem hafa fé til. Félansir menn borga ekki og sleppa. 
Komist breytingin á, verða félansir menn að sitja inni, til að afplána sekt- 
irnar. Pvl er breytingin nanðsynleg og til gagns.

10. Breytingin eða viðbótin, sem bér er nm að ræða, er sú, »að brot gegn regl- 
nm, er settar ern eða settar verða samkvæmt heimild i 11. gr., varði sekt- 
nm«. Annars verður' gagnslanst og þýðingarlanst að semja reglngerð og 
byggja hana á 11. gr.

11. Er eðlileg afleiðing af 7. tillögn.
12. Hér er að ræða nm samskonar breytingu, sem fram á er farið i 3., 6. og 

10. breytingartillögn, þá, að kveða skýrt á nm það f lögnnnm, að brot á 
reglngerðarákvæðnm nm tiltekin efni varði refsingn. Áfengislögin verða að 
litln meira en hálfn gagni, meðan það er ekki tekið fram i þeim með ber- 
nm og skýrnm orðnm, að brot á reglnm, sem .settar ern eða settar verða 
nm það efni, er á hverjnm stað nm ræðir, varði refsingn. Að þvf má ganga 
visn, að flntningsmenn áfengislaganna á Alþingi 1928 hafa ætlazt til þess, 
að refsa mætti fyrir brot á reglngerðnm, er lögin á fleiii stöðnm taka fram, 
að setja skuli. En þeim hefir láðst að taka það skýrt fram, eða nægilega
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skýrt fram, svo að dómarar geti reist dóm á því. Petta hefir komið i Ijós 
að snmn leyti i dómnm í áfengismálnm nýlega. Flntningsmönnnm áfengis- 
laganna 1928 þarf ekki að ámæla fyrir þetta. Gn öllnm getnr yfirsézt. Og 
samskonar yfirsjón hefir áðnr orðið þeim þingmönnnm, er endnrskoðnðn 
og settn bannlögin 1922.

Þingskjal’78—79

Míd. 70. Frasnvarp

til laga nm Útvegsbanka.

Flutningsm.: Héðinn Valdimarsson, Haraldur Guðmundsson 
og Sigurjón Á. óiafsson.

1. gr.
Banka skal stofna, er nefnist Útvegsbankinn, en á öðrum málum er 

heiti hans tilsvarandi.
2. gr.

Tilgangur bankans er að styðja útgerð og iðnað og greiða fyrir fjár- 
málaviðskiptum samvinnufélaga, annara félaga og einstaklinga, er stunda 
þessa atvinnuvegi eða verzlun i sambandi við þá.

3. gr-
Útvegsbankinn er sjálfstæð stofnun, sem er eign ríkisins undir sérstakri 

stjórn samkvæmt 15. og 19. gr. Bankinn er fyrst um sinn greindur i tvær 
deildir, lánadeild og innheimtudeild, með aðgreindum fjárhag, en atvinnu- 
málaráðherra getur með regiugerð greint bankann í fleiri deildir.

4. gr.
Rikissjóður ber ábyrgð á öllum skuldbindingum bankans. Til þess að 

taka lán erlendis án tryggingar í sjálfs sin eignum, þarf bankinn sérstaklega 
lagaheimild í hvert sinn, að undanteknu láni samkv. 10. gr. laganna.

5. gr/
Útvegsbankinn hefir heimili sitt, að'alskrifstofu og varnarþing í Reykja- 

vik. En auk þess getur bankinn haft útibú eða umboðsskrifstofur þar, sem 
bankastjórn telur þörf á, að fengnu samþykki ráðherra.

6. gr.
Lánadeild bankans teknr við peningum sem innláni eða með spari- 

sjóðskjörum og á hlaupareikning, og er henni heimilt i samræmi við tilgang 
bankans (sbr. 2. gr.):

1. Að kaupa og selja vixla, tékka og ávisanir.
2. Að veita Ián gegn tryggingum, er nægar þykja.
3. Að annast að öðru leyti venjuleg bankastörf.
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7. gr.
Bankinn skal eiga ávallt að minnsta kosti 25% af innlánsfé með spari- 

sjóðskjörum i tryggum og auðseldum verðbréfum, er bankastjórn og ráðherra 
telja gild. í stað verðbréfa má koma innieign i sparisjóðsdeild Landsbanka 
lslands.

8. gr.
Allur tekjuafgangur lánadeiidar rennur i varasjóð deildarinnar, enda 

ber hann töp þau, sem deildin kann að verða fyrir og eigi verða greiddaf 
árstekjum hennar.

9. gr.
Ríkissjóður leggur bankanum til sem stofnfé 2: millj. kr. af láni rikis- 

sjóðs til íslandsbanka, og greiðist það eftir því, sem það lán greiðist af Islands- 
banka, og séu sett næg veð fyrir þvi til handa Útvegsbankanum, af veðum 
þeim, er rikissjóður hefír fyrir Iáninu. Ennfremur leggur ríkissjóður bankan- 
um til árlegt framlag, 100 þús. kr.

10. gr.
Fiskiveiðasjóður Islands skal lagður bankanum til sem stofnfé.

11. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að veita ábyrgð ríkissjóðs fyrir erlendu láni 

til rekstrar, allt að 2 millj. kr.

12. gr.
Landsbankinn endurkaupir af Útvegsbankanum góða viðskiptavixla, 

eftir þvi sem þörf krefur og bankastjórn Landsbankans telur fært.

13. gr.
Innheimtudeild Útvegsbankans tekur að sér skiptameðferð Islands- 

banka eftir lögum, sem um það eru sett, og kemur i stað skilanefndar i þeim 
lögum. Skal lánadeild Útvegsbankans síðan taka að sér það af viðskiptum 
Islandsbanka, er bankastjórn þykir óhætt.

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

gjöldum, hverju nafni sem nefnast, til rikissjóðs eða sveitarsjóðs, eða til ann- 
ara stofnana.

Bækur bankans, ávísanir og skuldbindingar, sem gefnar eru út af 
bankanum og i bans nafni, svo og sknldbindingar, sem veita bankanum 
handveðsrétt, skulu undanþegin stimpilgjaldi.

Sparisjóðsviðskipti bankans njóta allra hlunninda og lúta öllum ákvæð- 
um hinnar almennu lðggjafar um sparisjóði.

Fé það, sem lagt hefir verið i bankann, ásamt vöxtum þess, er und- 
anþegið kyrrsetning eða löghaldi meðan það stendur þar.
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Bankinn er undanþeginn almennum ákvæðum laga um hámarksvexti 
af útlánum gegn fasteignaveði.

15. gr.
Bankastjórar eru tveir. Skipar atvinnumálaráðherra þá og hefir yfir- 

umsjón bankans. Ráðherra getur sagt bankastjóra upp með 6 mánaða upp- 
sagnarfresti, eða án uppsagnarfrests, en greiði honum þá 6 mánaða laun, ef 
ekki er um slik afbrot að ræða af hálfu bankastjórans, sem heimili frávikn- 
ing hans án nokkurrar launagreiðslu. Astæður skulu færðar fyrir frávikningu 
og hlutaðeigandi bankastjóra skýrt frá þeim. í forföllum bankastjóra getur 
ráðherra sett annan mann til að gegna starfi hans um stundarsakir. Banka- 
stjórar hafa að árslaunum 10000 kr. og auk þess sömu dýrtiðaruppbót sem 
starfsmenn rikisins fá á hveijum tima.

16: gr.
Ráðherra skipar bókara og féhirði bankans, ákveður laun þeirra og 

vikur þeim frá, allt að fengnum tillögum bankastjórnar.
Aðra starfsmenn velur bankastjórn og ákveður laun þeirra.

17. gr.
Bankastjórar annast dagleg störf bankans, og þarf undirskrift tveggja 

bankastjóra til að skuldbinda bankann, ef gefa skal út eða framselja víxla, 
verðbréf eða aðrar skuldbindingar. Greini bankastjóra á um úrskurð þessara 
mála, skal bankaráð skera úr, og skuldbindur þá bankann undirskrift eins 
bankastjóra og tveggja bankaráðsmanna.

Bankastjórum er þó heimilt að veita tilteknum starfsmönnum umboð 
til þess að skuldbinda bankann i þessum efnum með undirskrift sinni ásamt 
öðrum bankastjóranum, svo og i tilteknum málefnum að veita ákveðnum starfs- 
mönnum bankans umboð til þess að skuldbinda hann með undirskrift sinni.

Rvittanir bankans eru því aðeins fullgildar, að féhirðir hafi ritað 
undir þær og að þeim fylgi áritun bókara um að þær séu athugaðar. Féhirðir 
má eigi greiða neina fjárhæð úr bankanum, sem samþykki bankastjórnar 
þarf til, nema með samþykki beggja bankastjóra, eða eins bankastjóra og 
tveggja bankaráðsmanna, eða eins bankastjóra og þess starfsmanns, sem hefir 
umboð samkvæmt annari málsgrein þessarar greinar.

18. gr.
Bankastjórar mega eigi hafa embættisstörf á hendi né reka sjálfir at- 

vinnu eða vera i stjórn atvinnufyrirtækja. Eigi mega þeir né starfsmenn bankans 
vera skuldskeyttir bankahum, hvorki skuldunautar né ábyrgðarmenn annara.

Bundnir eru bankastjórar og starfsmenn bankans þagnarskyldu um 
allt það, er snertir hagi viðskiptamanna bankans, sem þeir fá vitneskjn um 
vegna starfsemi sinnar við bankann.

19. gr.
í bankaráði séu 3 menn, skipaðir til 4 ára i senn. Skal einn þeirra
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skipaður af ráðheira og vera formaður bankaráðs, annar af Félagi ísl. botn- 
vörpuskipaeigenda og Fiskifélagi Islands, en ef ekki verður samkomulag um 
tilnefningu þess manns, þá skeri ráðherra úr, en þriðja manninn tilnefni Al- 
þýðusamband tslands. Skipa þessir 3 menn, ásamt bankastjórunum, yfirstjóm 
bankans. Laun bankaráðsmanna skulu vera 1000 kr. handa hverjum, auk 
dýrtiðaruppbótar þeirrar, er starfsmenn ríkisins fá á bverjum tima. Þó skal 
kaup formanns bankaráðs vera 2000 kr. auk dýrtiðaruppbótar.

20. gr.
Tveir skulu vera endurskoðunarmenn bankans, skipaðir af ráðherra 

til eins árs i senn, eftir tillögum sameinaðra sjávarútvegsnefnda beggja deilda 
Alþingis með hlutfallskosningu. Skal ráðherra setja þeim erindisbréf.

21. gr.
Ráðberra setur með reglugerð nánari ákvæði um stjórn bankans, verka- 

skiptingu milli bankaráðs og bankastjórnar, endurskoðun og reikningsskil, um 
starfrækslu yfirleitt og annað, er nauðsynlegt þykir, en ekki er gert sérstaklega 
ráð fyrir í, lögum þessum.

22. gr.
Lög þessi skal rikisstjórn endurskoða og leggja fyrir næsta þing nýtt 

frumvarp, er ákveði nánar starfsemi bankans.

23. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Eina rétta og varanlega lausn þess vanda, er stöðvun íslandsbanka hefir 
leitt af sér fyrir atvinnuvegina og þjóðina i heild, er sú, að bú íslandsbanka 
verði tekið til skiptameðferðar og gert upp, en ný peningastofnun komi i hans 
stað, er geti með fullkominni rikisábyrgð og framlagi úr rikissjóði tekið að sér 
heilbrigða starfsemi bankans. Virðist þá og réttast, að þessi nýi banki taki að 
sér að skipta búi íslandsbanka i sérstakri innheimtudeild og komi í stað skila- 
nefndar i frv. á þskj. 68, þegar bankinn er stofnaður. En gera má ráð fyrir, að 
frv. um stofnun bankans verði nokkuð lengur á leiðinni gegnum þingið heldur 
en frumvarp um skiptameðferð bankans, og nokkurn tima taki siðan að koma 
bankanum á fót, og er þvi engin brtt. gerð á frv. á þskj. 68.

Banki þessi, Útvegsbankinn, væri fyrir þá atvinnuvegi, útgerð, iðnað og 
verzlun i sambandi við þá, sem nú eru mest þurfandi nýrrar peningastofnunar, 
og þótt i byrjun tæki hann aðallega að sér heilbrigð viðskipti íslandsbanka, yrði 
bann vfsir nýs banka, er befði umfangsmeiri starfsemi, bæði til lána gegn veði i 
skipum og bátum og fasteignum útgerðar- og iðnaðarfyrirtækja, og til meiri
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rekstrarlána við þessa atvinnuvegi, og deildaskiptingu i samræmi við þetta. Er 
gert ráð fyrir þvi i frv., að lögin verði endurskoðuð fyrir nsesta þing, og auk 
þess bafi ráðherra í bili allviðtæka heimild til að kveða á um starfsemi bank- 
ans og fyrirkomulag.

Frumvarpið er að mestu sniðið eftir lögum um búnaðarbanka frá sið- 
asta Alþingi, og þykir þá ekki þurfa frekari greinargerðar um einstakar greinar 
frumvarpsins, enda má vænta, að ýmislegt, er ábótavant þætti, yrði leiðrétt i 
nefnd, er fjallaði um málið. En ef þessi leið er farin, verður að hrinda málinu 
skjótt i framkvæmd.

W«1, SO. Frnmvarp

til laga um forkaupsrétt kaupstaða og kauptúna á hafnarmannvirkjum o. fl.

Flutningsm.: Sigurjón Á. ólafsson, Héðinn Valdimarsson 
og Haraldur Guðmundsson.

1. gr.
Heimilt er bæjarstjórn í kaupstað að gera samþykkt um það, að áskilja 

bæjarfélagi forkaupsrétt á hafnarmannvirkjnm, lóðum þeim, er að sjó liggja, 
og á lóðum og löndum innan lögsagnarumdæmisins, svo og öðrum fasteign- 
um, er bæjarstjórn telur nauðsyn að tryggja bæjarfélaginn forkaupsrétt á.

Kauptún, sem er sérstakt hreppsfélag, getur einnig gert samþykkt um 
forkaupsrétt kauptúns á hafnarmannvirkjum, lóðum þeim, er að sjó liggja, og 
á lóðum og löndum innan hreppsins, svo og öðrum fasteignum, er hrepps- 
stjórn telur nauðsyn að tryggja hreppsfélagi forkaupsrétt á.

2. gr.
Samþykktir samkvæmt 1. gr. sknlu gerðar til 5 ára i senn, og sknln í 

þeim taldar fasteignir þær, er kaupstaður eða kauptún áskilnr sér forkaups- 
rétt á. Samþykkt öðlast gildi, þegar atvinnumálaráðherra hefir staðfest hana, 
og skal hún birt í B-deild Stjórnartiðinda.

3. gr.
Eigendur fasteigna þeirra, er samþykktir taka til, sknlu skyldir að 

bjóða bæjarstjórn eða hreppsnefnd forkaupsrétt að eignum fyrir það verð, er 
I raun og veru stendur til boða hjá öðrum, enda séu borgunarkjör og aðrir 
skilmálar eigi gerðir erfiðari.

Innan tveggja vikna frá þvi, er forkaupsréttur var boðinn, skal bæjar- 
stjórn eða hreppsnefnd skylt að segja til, hvort hún ætlar að nota forkaups- 
rétt eða eigi.

Yfirlýsing bæjarstjórnar eða hreppsnefndar nm það, að hún afsali sér
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forkaupsrétti, gildir eigi lengur en eitt ár. Nú svarar bæjarstjórn eða hrepps- 
nefnd eigi boði um að neyta forkaupsréttar innan ákveðins tíma, og skal þá 
lita svo á, sem hún bafi hafnað boðinu.

4. gr.
Nú er eigi gætt fyrirmæla laga þessara um að bjóða bæjarstjórn eða 

hreppsnefnd forkáupsrétt, og getur þá aðili, er forgangsréttur hans er fyrir 
borð borinn, krafizt þess, að gerningur sá, sem i bága fer við ákvarðanir 
þessar, sé ógildur metinn gagnvart honum, og á hann rétt á að ganga inn i 
kaupin, enda sé lögsókn til þess hafin innan 6 mánaða frá þvi, er hann fékk 
vitneskju um misfelluna, og málinu fram haldið með bæfilegum braða. Auk 
þess ber seljanda að bæta rétthafa tjón það, er hann kann að hafa beðið af 
broti gegn ákvæðum laga þessara.

Greinargerð.

Frumvarp þetta hefir verið flutt á undanfarandi þingum. Á sfðasta þingi 
var það samþykkt óbreytt frá efri deild og með lítilli breytingu frá allsherjar- 
nefnd neðri deildar, en varð svo ekki útrætt. Á þinginu 1927, er málið var fyrst 
borið fram, fylgdi þvf ftarleg greinargerð, og visast til hennar (Alþt. 1927, þskj. 97).

lid. 81. Alefndarillt

um frv. til laga um skiptameðferð á búi lslandsbanka.

Frá minni hl. íslandsbankanefndar.

Við, sem erum i minni hlutanum f nefndinni, höfum borið fram sérstakt 
frv. (þskj. 67), sem miðar að þvf að endurreisa íslandsbanka, og eins og nærri 
má geta, er það þvf fjarri okkur að mæla með frv., sem stefnir i þveröfuga átt. 
Aftur á móti er það auðsætt, að ef öllum sundum er lokað til endurreisnar 
bankanum, verður að setja sérstök lög um skiptameðferð bankans, og má þá ef- 
laust leggja frv. þetta til grundvallar, en óhjákvæmilegt verður þá að bæta 
við það ýmsum ákvæðum.

Eins og málið nú horfir við, leggjum við því til, að frv. verði fellt.

Alþingi, 9. febr. 1930.

ólafur Thors, 
frsm.

Magnús Guðmundsson.
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um frv. til iaga nm breyting á lögnm nr.6, 31. mai 1921, nm seðlaútgáfn ís- 
landsbanka, hlutafjárauka o. fl.

Frá minni hluta ísiandsbankanefndar.

Að iokinni fyrstu umræðu um mál þetta i neðri deild Aiþingis, siðastl. 
mánndag, var kosin sérstök 5 manna nefnd til þess að fjaila nm það. Nefnd 
þessi fékk einnig til meðferðar frv. til laga nm skiptameðferð á búi íslandsbanka.

Fyrsti fnndnr nefndarinnar var haldinn á þriðjudagsmorgnn, en eins og 
af liknm ræðnr, náðist ekki á þeim fnndi samkomniag i málinn. Daginn eftir 
kom forsætisráðherra á fnnd nefndarinnar og las npp skeyti, er honnm bafði 
borízt frá Sveini Björnssyni sendiherra út af loknn bankans. Þykir ekki rétt að 
skýra frá efni skeytisins hér, að öðrn leyti en þvi, að sendiherrann hvatti ein- 
dregið til, að gerðar yrðn ftrnstn tiirannir til þess að opna bankann að nýjn og 
að ella mnndn af bijótast hin mestn spjöil á lánstransti lsiands erlendis. Varpaði 
sendiherra fram nppástnngnm nm ákveðnar leiðir i málinu.

Með þvi nú að forsætisráðherra höfðn borizt fleirí aðvörnnarskeyti nm 
iskyggilegar afleiðingar af fnllnaðarloknn bankans, og þar eð rétt þótti að athnga 
nánar nppástnngnr sendiherra nm viðreisn bankans, taldi nefndin rétt að biða 
enn átekta og sjá, hverjn fram yndi, en forsætisráðherra kvað rikisstjórnina hafa 
f hyggjn að fara þegar i stað á fnnd bankastjórnar Landsbankans til þess að 
ræða nm, og ef til viil taka ákvarðanir nm nppástnngur sendiherra, eða aðrar 
leiðir, er færar þættn í málinn.

Daginn eftir, fimmtndag, boðaði form. nefndarinnar ekki til fundar i 
nefndinni. Undirritaðir, sem frá npphafi hefir verið Ijóst, að alinr óþarfur drátt- 
nr á afgreiðsln málsins var ótæknr, snern sér þá tii form. og spnrðnst fyrír nm 
ástæðnr fyrir drætti hans. Sþýrði form. okknr þá frá þvi, að simað hefði verið 
til sendiherra, og mnndn gagnslans frekari afskipti nefndarinnar af málinu, þar til 
svör sendiherra iægjn fyrir. Tjáði þar náttúriega ekki nm að fást, enda töldnm 
við skyldn okkar að freista til hins itrasta, hvort einhver brú gæti sameinað þá 
þingmenn, sem ekkert virtnst vilja aðhafast tii að endnrreisa bankann, og okknr 
hina, sem frá npphafi höfum skilið, hver þjóðarnanðsyn það er, að bankannm 
verði bjargað.

Rétt er að geta þess, að ekki vornm við aðspnrðir nm, hvernig svara 
skyldi uppástnngnm sendiherrans, og fengnm við jafnvel ekki svo mikið sem 
vitneskjn nm efni eða orðalag þess svars, sem ríkisstjórnin eða forsætisráðh. sendi 
sendiberra. Mnn það vera frekar ótitt, að meðferð sliks stórmáis sé dregin úr 
höndnm þingnefndar og gerð að sérmáii einstaks flokks eða einstakra flokka.

Næsti dagnr, föstndagnr, leið svo, að ekki boðaði form. til fundar, og 
færði fram sömn rök og daginn áðnr, að enn stæði á svari frá sendiherra. Og 
eigi var það fyrr en á langardag kl. 5 e. h., að kallaðnr var saman nefndarfnndur,
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enda'hafði þá forsætisráðh. fengið svar sendiherra þann dag að morgni og stjórn- 
arflokkarnir haldið flokksfnndi nm málið.

Þegar á nefndarfundinn kom, var okknr ljóst, að ekki næðist samkomn- 
lag nm málið. Bárnm við þá fram tvær óskir: að við fengjnm til afnota afrit af 
skeytnm þeim, er farið hefðn milli forsætisráðherra annarsvegar og sendiherra 
eða erlendra aðila hinsvegar og mál þetta snertn, og að bankastjórar Landsbank- 
ans yrðu boðaðir til viðtals við nefndina, svo að hún gæti lagt fyrir þá uanð- 
synlegar spnrningar nm málið, en þessa ósk bárnm við npphaflega fram á 
miðvikudag.

Um skeytin er það að segja, að form, las þan npp fyrir nefndinni, en 
taldi sig'ekki geta látið þan til afnota, nema leyfi forsætisráðherra kæmi til, og 
er það enn ókomið og höfnm við þvi ekki fengið skeytin, en að því er snertir 
samtal við bankastjóra Landsbankans, stóð i nokkrn þófi nm, hvort þess skyldi 
æskt, þar til formaðnr þó lét til leiðast að beiðast þess. Mun form. hafa aðhyllzt 
þan rök okkar, að ekki væri vansalanst, að þingnefnd, er hefði til meðferðar slik 
flókin og vandmeðfarin fjármál, gengi með ölln fram hjá npplýsingnm og ráð- 
leggingnm þess aðila, bankastjóra þjóðbankans, sem nú almennt og alstaðar ann- 
arstaðar væri talinn bær og skyldnr að láta i té npplýsingar og nmsögn nm málið.

Komn nú bankastjórar Landsbankans á fnnd nefndarinnar.
Form. tilkynnti bankastjórnnnm, að nefndin hefði kvatt þá til fnndar til 

þess að leggja fyrir þá ákveðnar fyrirspnrnir, en mæltist siðan til, að við bærnm 
fram fyrirspurnir okkar. Gerðnm við það. Voru þær i þrem liðnm og hnign að 
þvi, hvort bankastjórarnir teldn kleift að endnrreisa bankann með vissnm skil- 
yrðnm, eða hvort ekki þætti fært að opna bankann að nýjn.

Að gefnn tilefni spnrðn bankastjórarnir að þvi, hvort svo bæri að lita á, 
sem fyrirspnrnir þessar kæmn frá nefndinni eða aðeins frá einstöknm nefndar- 
mönnnm. Taldi form., að einstakir nefndarmenn bærn þær fram. Kröfðust þá 
bankastj. þess, að fá að vita, hvort nefndin eða meiri hlnti hennar óskaði þess, 
að fyrirspurnunum yrði svarað, og tjáðn sig ella eigi mnndu svara þeim. Lét þá 
form., samkv. ósk okkar, ganga til atkvæða nm þetta, og fór sú atkvæðagreiðsla 
þannig, að aðeins við tveir nndirritaðir greiddnm atkvæði með því, að nefndin 
óskaði þess, að bankastjórarnir svörnðn, en hinir 3 nefndarm., og þeirra á meðal 
form., sem þó hafði kvatt bankastjórana til fnndar I þeim tilgangi að afla npp- 
lýsinga f málinn, greiddn ekki atkvæði. Létn þá bankastjórarnir svo nm mæit, 
að úr þvf meiri hlnti nefndarinnar bæri ekki fram ósk nm svör, teldist ekki 
ástæða til að svara fyrirspnrnnnnm. Vikn þeir sfðan af fnndi.

Þar sem nú að meiri hlnti nefndarinnar hefir meinað okknr að fá vitn- 
eskjn nm aðstöðn þess aðila, bankastjóra þjóðbankans, sem alstaðar er þó tal- 
inn sjálfkjörinn ráðgjafi i slfknm málnm, beiddnmst við þess, að fá að tala við 
rfkisstjórnina, ef ske kynni, að hún léti okknr f té npplýsingar nm tillögur 
bankastjóranna. Kom fjármálaráðherra þá á fnnd nefndarinnar. Staðfesti 
hann, að rikisstjórnin hefði átt fnnd með bankastjórninni, en taldi, að svo hefði 
verið nm talað, að fnndnr sá yrði ekki gerðnr að nmtalsefni, enda hefðn banka- 
stjórarnir ekki látið ákveðnar skoðanir i Ijós nm málið sem heild, og aðeins nm 
eitt einstakt atriði þess.
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Þegar hér var komið málum, þótti okkur sýnt, að við ættum þess engan 
kost að fá nokkra vitneskju nm skoðun þess aðila, sem við þó töldnm öðram 
fremur skyldan til að hafa a. m. k. hönd í bagga nm alla meðferð málsins, og 
þar sem sýnilegt var, að meðnefndarmenn okkar vildu hvorki aðhyllast oppá- 
stungnr okkar am viðreisn bankans né bera fram nokkrar nppástungur, er að 
þvi marki leiddu, kröfðamst við þess, að málið kæmi til atkvæða. Fór sú at- 
kvæðagreiðsla fram og klofnaði þá nefndin um málið, og greiddn ekki aðrir at- 
kvæði með frv. en við undirritaðir, en hinir 3 voru á móti þvi.

Um aðslöðu okkar til málsins viljum við i fáam dráttnm taka þetta fram:
Það hefir ekki verið véfengt, og verður heldur ekki með rétta gert, að 

stórtjón leiðjr af fullnaðarlokun bankans. En um hitt er ágreiningur, hvort það 
tjón sé meira en sá skaði, er ríkissjóður gæti beðið vegna þeirra ráðstafana, sem 
nanðsynlegar verða að teljast til þess að bankinn geti haldið áfram að reka 
starfsemi sina. Við teljnm á þvi engin tvfmæli, að bezta lansn málsins sé sú, að 
bankinn opni að nýju, en ýmsir innanþingsandstæðingar okkar, þar á meðal 
meðnefndarmenn okkar, halda þvi fram, að áhætta ríkissjóðs vegna ábyrgðar á 
sknldbindingnm bankans sé svo geigvænleg, að ekki komi til mála að tafla rikis- 
sjóði i þann voða.

Við þessu er nú það að segja, að i fyrsta lagi fer frv. okkar ekki fram á 
að leggja á ríkissjóð aðra eða meiri áhættu en af hinu nýja innskotsfé og inni- 
stæflum bankans á hlaupandi viðskiptum, en jafnvel þótt svo væri litið á, sem 
einu gilti, hvort slík ábyrgð yrði tekin eða þá ábyrgð á öllnm skaldbindingam 
bankans, þá renna menn þó ekki blint i sjó um áhættuna. Mat það, sem fram- 
kvæmt var á bankannm, telur, að hann eigi fyrir sknldnm, eða sem næst því. 
Ef stjórnin og flokkur hennar treystu ekki þvi mati, var anðvelt að nota siðnstn 
viku til að láta nýtt mat fram fara. Þetta hefir þó ekki verið gert, og á þvi eru 
aðeins tvær skýringar, að stjórnin vilji ekki bjarga bankanum, hversu álitlegnr 
sem hagur hans að fullrannsökuðu máli teldist að vera, eða að stjórnin treysti 
þvi mati, sem þegar hefir verið gert, og telji bankann eiga fyrir skuldum. Að 
órannsöknðu máli þykir skylt að gera ráð fyrir hinu siðara, en af því leiðir, 
að áhætta rikissjóðs af ábyrgð á sknldbindingnm bankans takmarkast við áhætt- 
una af rekstri bankans, þ. e. a. s. áhættana af fjárhagslegri afkomn viðskipta- 
manna bankans.

Nú er þvf haldið fram af andstæðingum okkar i nefndinni, að atvinnu- 
rekstnr sá, er fengið hefir rekstrarfé frá íslandsbanka, muni að mestu flytjast 
til Landsbankans. En verði svo, er áhættan af afkoma þessa atvinnnrekstrar 
þar með lögð á rikissjóð, vegna þess að samkv. bankalöganum frá 1928 ber rikis- 
sjóður ábyrgð á öllum skuldbindingum Landsbankans.

Öll rök virðast þvi hniga að þvi, að þær kvaðir, sem frv. okkar leggur
á rikissjóð, verði ekki nmflúnar, og það þótt ekki fleiri stoðir en nú eru taldar
rynnu andir tillögar okkar.

En nú er það einmitt svo, að aðrar alveg eindæma knýjandi ástæður
styðja mál okkar. Skal hér drepið á þrjár þær helztu: Hagsmuni sparifjáreigenda,
nauðsyn atvinnnlifs landsmanna og lánstraust landsins erlendis.
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Frv. gerir ráð fyrir, að ábyrgð sé af háifu rikisins tekin á innlánsfé i 
bankanum. Þetta hefir verið gert nm innstæðnr i Landsbankannm, og þótt við 
að visn viðnrkennum, að sú aðferð sé að ýmsn leyti varhngaverð, þá hefir okknr 
þó ekki sýnzt annað hallkvæmara, meðfram af þvf, að áhætta eða tjón þessara 
sparifjáreigenda stafar sennilega að nokkrn leyti af þvi, að rfkið hefir tekið á- 
byrgð á sparisjóðsfé Landsbankans. Það mnn láta nærri, að 10. hver maður á 
landi hér eigi sparifé sitt eða hlnta af þvi i bankannm, sem nn er lokað. Spari- 
fé manna er vinnandi afl ( atvinnnlifi þjóðarinnar. Það er þvi ein af skyldnm 
þjóðfélagsins að gera það, sem fært þykir, til þess að þeir, sem á þennan hátt 
hjálpa viðskiptalifinu, beri ekki skarðan hlnt frá borði. Fjöldi sparifjáreigenda 
þarf vitaskuld á fé sinn að halda til brýnna nanðsynja, og hlýzt vitaskuld mikið 
tjón af, ef þeir geta ekki nm óákveðinn tima fengið umráð þessa fjár að meira 
eða minna leyti.

Annað atriði er ekki sfðnr alvarlegt f þessn máli, en það er atvinnu- 
rekstnr landsmanna. Bankinn befir margháttnð og fjölbreytt viðskipti við fjölda 
atvinnurekenda, stærri og smærri. Á snmnm stöðnm landsins ern útibú hans eina 
lánsstofnnnin. Að þannig vöxnn máli sýnist það anðsætt, að ef bankinn teknr 
ekki mjög bráölega til starfa aftnr, er óhjákvæmilegt, að atvinnnrekstur lands- 
manna biði hinn mesta skaða. Það stoðar ekki nema að litln leyti að visa til 
hins bankans, af ýmsnm ástæðnm. Sá tfmi, sem fer til samninganmleitana, er 
nægnr til að valda alvarlegri trnflnn og iömnn atvinnnlifsins. Viðskiptamenn ís- 
landsbanka hafa að sjálfsögðu veðsett eignir sinar bankannm til tryggingar við- 
skiptnnnm. Þessar eignir ern bnndnar þar, þangað til bankannm er greitt að 
fullu. Fjöldi atvinnnrekenda hefir þvi engar tryggingar að bjóða nýjn bankasam- 
bandi, og anðvitað hlýtnr að liða lengri timi en svo, að atvinnnrekstnrinn þoli 
það lömunarlanst, 'áðnr hið nýja bankasamband leysi út sknldir við fslandsbanka 
og fái þær tryggingar, sem hann hafði. Það þarf ekki að skýra hér, að atvinnn- 
rekstnrinn er lifæð landsmanna. Allt, sem trnflar eðlilega rás viðskiptalifsins, er 
stórhættnlegt. Atvinnnrekstnr hér á landi er þannig, að hann má einskis i missa, 
til þess að anðið sé að halda uppi áframhaldandi þrónn og viðgangi i svipaða 
átt og verið hefir. Tillitið til atvinnnrekstrarins hlýtnr þvi að vega mjög þnngt 
i þessn máli.

Um lánstranst landsins erlendis er það að segja, að þegar í npphafi þessa 
máls sánm við frain á, að ef íslandsbanki stæði ekki við sknldbindingar sinar 
gegn erlendnm sknldheimtnmönnnm, mnndn af þvi hljótast alvarleg lánstransts- 
spjöll fyrir landið. í meðvitnnd annara rikja er hætt við, að rfkissjóðnr verði 
talinn bera ábyrgð á bankanum, og þótt svo sé að visu ekki að lögnm, þá ber 
þó margt til, að slikt áiit verðnr tæplega talið óeðlilegt.

Forsætisráðherra fslands er formaðnr i bankaráði bankans. Helmingur 
hinna bankaráðsmannanna er skipaðnr af Alþingi íslendinga. Og tveir af þrem 
bankastjórnm bankans ern skipaðir af rikisstjórn fslands, en sá 3. ráðinn af 
bankaráðinn, sem aftnr er að meiri hlnta skipað að opinberri tilhlntnn.

Sknldbindingar þess banka, sem á sliknm stoðnm stendnr, verða af mörg- 
nm útlendingnm af alveg skiljanlegnm ástæðnm taldar sknldbindingar islenzka



rikisins, og hrun sliks banka verður þá einnig óumflýjanlega talið hrun íslenzkr- 
ar gjaldgetu.

Það er óþarft að fjölyrða um, hver lifsnauðsyn íslendingum er að varpa 
engum skugga & það traust, er þeir njóta f nágrannalöndnnum. Dýrmætasta eign 
hvers einstaklings er það traust, sem hann nýtur, og alveg að sama skapi er það 
nm þjóðirnar. Og þvi nauðsynlegra er oss íslendingum að glata ekki trausti 
okkar, sem við erum öðrum þjóðum fátækari. Og svo hættulegt sem það er að 
glata traustinu vegua getuleysis, er hitt þó miklum raun verra, ef skorta þætti á 
viljann til skilvisi. En i þessu máli er einmilt ekki bættulaust, að svo verði 
litið ð.

Bankinn er t'alinn eiga fyrir skuldum. Nauðsynleg afskipti löggjafans sýn- 
ast því rikissjóði áhættulaus. En verði synjað um þau, neyðist bankinn til þess 
að stóðva rekstur sinn. Þarf þá ekki um það að deila, að úr þvi að bankinn á 
aðeins fyrir skuldum, ef hann fær að halda áfram, hlýtur að skorta stórfé á, að 
hann geti uppfyllt skuldbindingar sinar ef hann stöðvar. Þetta leiðir af því, að 
ýms atvinnnfyrirtæki, er starfað hafa með lánsfé bankans, munu leggjast i rústir 
með hruni bankans. Á þeim verður tap, sem ekki hefði þurft að verða, ef þau 
hefðu fengið að halda áfram starfrækslu sinni, stórtap, sem þá skellur á bank- 
anum, en siðan á skuldheimtumönnum hans, þar á meðal hinum erlendu.

Undir slikum kringumstæðum verður á það knúð, að islenzkir valdhafar 
taki á ríkissjóð ábyrgð á erlendum sknldbindingum bankans. Neyðin getnr rekið 
til þessa fyrr eða siðar. En það, sem allt veltur á, er, að ákvörðunin verði tekin 
sem fyrst. Þvi ef við verðum uppvisir að þvi, að neyðin, en ekki metnaður og 
skilvísi, ráði aðgerðum okkar, munum við framvegis verða metnir eftir þvi. En 
auk þess liggur málið þannig fyrir, að verði tekin ábyrgð á bankanum, meðan 
enn er timi til að hann haldi áfram starfrækslu, er óliklegt, að rikissjóður hljóti 
tjón af, en verði bankinn fyrst lagður á höggstokkinn, en siðan tekin ábyrgð á 
skuldbindingum hans, er fullvist, að rikissjóðnr bíður stórtjón.

Mál þetta liggur því i rauninni óvenjn Ijóst fyrir. Ef nú þegar er tekin 
ábyrgð á skuldbindingum bankans, er a. m. k. mjög liklegt, að lítið eða ekkert 
tjón hljótist af. Verði bankinn hinsvegar ekki opcaður að nýju, mnn fyrst af því 
leiða stórfelldan hnekki fyrir atvinnulif þjóðarinnar, en þar á eftir mun rikis- 
sjóður annaðhvort taka ábyrgð á skuldbindingum hans, ábyrgð, sem þá óumflýj- 
lega, af áður greindum ástæðum, hlýtur að baka rikinu margra milljóna tjón, 
eða að lánstraust landsins fer forgörðum og hagsmunir sparifjáreigenda eru fyrir 
borð bornir.

í framsögu þessa máls i hv. d. var þess getið, að flm. frv. væru reiðu- 
búnir til samvinnu við aðra, sem væru þvi fylgjandi, að bankinn yrði opnaður 
á ný, en gætu þó ekki aðhyllzt þá leið, sem stungið var upp á í frv. Þessu er 
svo varið enn. Við erum reiðubúnir til samviunu, ef hún getur leitt til opnunar 
bankans, og við teljum leiðina færa að þvi marki. Okkur er ljóst, að um ýmsar 
leiðir getur verið að velja, en við höfum ekki fundið ástæðu til að kcma með 
aðrar tillögur, eða gera brtt. eða varatill. við frv. okkar, bæði af þvi, að við 
teljum þá leið, sem frv. bendir á, vel færa, og af þvi, að í nefndinni fengum við
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alls engar undirtektir undir né neina von um samvinnn til endurreisnar bankans. 
Meiri hl. n. virtist alveg ósveigjanlegur í þessu, og sést það bezt á, að hann 
óskaði ekki upplýsinga eða álits bankastjóranna.

Að þ vi athuguðu, sem að framan er sagt, leggjum við til, að frv. verði samþ.

Alþingi, 9. febr. 1930.

Ólafur Thors, Magnús Guðmundsson.
frsm.

Wd. Sð. Wefndarállt

um frv. til laga um skiptameðferð á búi fslandsbanka.

Frá meiri hluta íslandsbankanefndar.

Nefndin hefir rætt frv. þetta á 7 fundum, frá 4.—8. þ. m., og ætið i 
sambandi við frv. á þskj. 67 um breytingar á lógum nr. 6, 31. mai 1921, um 
seðlaútgáfu fslandsbanka, hlutafjárauka o. fl. Nefndin hefir klofnað um bæði 
þessi frv. á þá leið, að meiri hlutinn (Svó, HJ og HV) leggur til, að frv. til 
laga um skiptameðferð á búi fslandsbanka verði samþykkt, en frv. á þskj. 67 
fellt. Minni hlutinn heldur hinsvegar fram, að samþykkja skuli frv. á þskj. 67, 
en fella hitt frv.

í máli þessu hefir nefndin leitað álits og umsagnar manna þeirra, Jakobs 
Möllers og Péturs Magnússonar, er eftirósk bankaráðs íslandsbanka framkvæmdu 
skyndiskoðun á bankanum um það Ieyti, er bankinn hætti útborgunum og lok- 
aði 3. þ. m. Sómuleiðis hefir forsætisráðherra borið málið undir bankastjóra og 
formann bankaráðs Landsbankans, en bankastjórarnir auk þess mætt á nefndar- 
fundi til viðtals og svarað ýmsum fyrirspurnum nefndarmanna. Skeytaviðskipti 
ýms hafa gerzt, meðan nefndin starfaði og áður, milli erlendra lánardrottna ís- 
landsbanka og forsætisráðherra, ■ svo og milli sendiherra fslands i Danmörkn og 
sama ráðherra. Hafa þau beint og óbeint lotið að möguleikum fyrir endurreisn 
bankans og tryggingum á rétti erlendra krófuhafa, og hafa þessi atriði öll komið 
til yfirvegunar i nefndinni. Frá stjórn íslandsbanka hafa nefndinni engar skýrsl- 
ur borizt um hag bankans, né tillögur um viðreisnarhorfur, né heidur hefir nefnd- 
inni borizt yfirlit það yfir reikning bankans siðasta ár, sem formaður nefndar- 
innar hafði óskað eftir.

Lokun íslandsbanka varð á óvæntan og tortryggilegan hátt, er banka- 
stjórnin með næturfresti tilkynnti fjármálaráðherra, að hún sæi sig tii knúða að 
loka bankanum, nema tekin yrði viðtæk eða jafnvel algerð ábyrgð á öllum fjár- 
reiðum hans af ríkissjóði og bankanum lögð til l1/’ milljón kr. handbært fé til
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rekstrar. Eftir forsðgu bankans hefði mitt við þvi búast, að nægilegan fyrirvara 
hefði verið hægt að gefa þingi og stjórn.

Baukinn hefir verið i hnignnn nm langt skeið. Rikissjóðnr hefir hvað 
eftír annað veitt honnm mikinn stnðning, 1921 hlnta brezka lánsins, 300 þús. 
sterlingspund, 1927 aftnr 1 milljón kr. úr ameriska láninu, á ábyrgð Landsbank- 
ans, þótt það væri sjáanlega eingöngn tekið vegna íslandsbanka, og loks þrisvar 
undanþágur frá lögskipuðum seðlainndrætti, svo að bankinn hefir enn í nmferð 
4 millj. kr., i stað þess, að ef bankalögnnnm frá 1921 hefði verið fylgt, væri ekki 
nema rúm milljón kr. (slandsbankaseðla i umferð. Hlunnindi þan, sem eru af 
seðlaútgáfn þessari, hafa þennan tíma fallið i skant fslandsbanka i stað Lands- 
bankans, en auk þess hefir Landsbankinn lánað íslandsbanka mikln meira fé en 
bonnm var skylt Þrátt fyrir þennan mikla stnðning af hálfu rikisins og Lands- 
bankans, hefir Islandsbanka hnignað ár frá ári, transt hans rénað i útlöndum, 
sknldheimtumenn hans þar krafizt greiðslna á lánnm, eftir þvi sem frekast var 
hægt að fá, en ný lán ekki fengizt erlendis i staðinn. Innanlands hefir sparisjóðs- 
féð fjarað nt úr bankannm og innlánsféð einnig íénað. Ofan á þetta bafa bætzt 
ný stórlöp á siðnstu áinm, anstanlands og vestan, ef ekki viðar, enda gat bank- 
inn ekki siðastliðið hanst staðið í skilnm við Landsbankann um siðari helming 
dollaralánsins, er það féll i gjalddaga. Vitanlegt er, að töp bankans ern mikln 
meiri en reikningar hans sýna, og ofan á allt þetta bætist, að Privatbankinn 
danski sagði upp i janúar siðastl. 2,i millj. danskra króna láui, og var þá ekki 
óeðlilegt, að hlntabréf bankans félln mikið í verði á kanphöllinni í Kaupm.höfn.

1 þessu máli, eins og þvi nú er komið, getnr aðeins nm það tvennt verið 
að ræða, að endurreisa bankann með rikisábyrgð, eins og frv. á þskj. 67 stefnir 
að, eða að taka bn bankans til skiptameðferðar, eins og frv. á þskj. 68 ráðgerir. 
Þriðji möguleikinn, að einstakir menn og stofnanir hlaupi hér undir bagga og 
Ieggi bankanum til nanðsynlegt fé, virðist alls ekki geta komið til greina.

Ef velja skal nm tvær fyrrnefndar leiðir, verður að sjálfsögðn að lfta á 
það, hvor færari sé og rikinu og þjóðfélaginn áhættuminni. Með því að ríkið 
taki að sér rekstnr bankans og ábyrgð á fjárreiðnm hans, — jafnvel þótt sú 
ábyrgð ætti i upphafi að vera takmörknð, :— mnndi alveg óútreiknanlegum vanda 
velt yfir á rikissjóð og dregin yfir hann áhætta af viðsjálnm, gömlnm og nýjmn 
ótryggnm viðskiptum og ábyrgðnm, sem á bankannm hvila, áhætta, sem ógerlegt 
er að meta enn sem komið er. Verði hinsvegar horfið að skiptameðferð banka- 
búsins, þá kemnr að sjálfsögðu til kasta Landsbankans og rikissjóðs að endur- 
reisa þau heilbrigð bankaviðskipti, sem íslandsbanki enn hefir haft á hendi. 
Þungann af þeim ráðstöfunnm, að viðbættnm þeim kvöðnm, sem á ríkissjóð geta 
fallið bankans vegna, svo sem af ábyrgðinni á seðlum bankans, af brezka láninn 
frá 1921 og innstæðu Landsbankans í íslandsbanka, er þó hægt að meta, og er 
viðráðanlegt.

Skyndimat það á fslandsbanka, er nefnt hefir verið og snmir hafa viljað 
byggja á þá Irú, að ábyrgð væri hægt að taka á fjárreiðum hans og leggja hon- 
nm til rekstrarfé, getnr meiri hlnti nefndarinnar ekki talið ábyggilegan grnndvöll. 
Sjálfir skoðunarmennirnir bafa aðeins með óákveðnum orðum látið uppi það 
álit, að bankinn mundi að liknm eiga nálægt þvi fyrír sknldnm, að frátöldn
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hlutafé, enda hafa þeir kannazt við það sjálfir, að þeir hafi ekki getað kynnt sér 
hag sknldnnanta bankans nema að nokkrn leyli. Þetta skyndimat hefir nefndin 
heldur ekki fengið tækifæri til að kynna sér sjálf.

Hættan við lánstraustsspjöli erlendis, sem hrun bankans geti bakað is- 
lenzku þjóðinni og rikinn, ef ekki verði tekin ábyrgð á ölium sknldbindingum 
hans, álftnr meiri hinti nefndarinnar ótimabæran hngarburð. Enda þótt bankinn 
sé einkabanki, sem rikið hefir hvorki lagaiega né siðferðislega skyidu til þess að 
ábyrgjast, hefir hann að vísu með stjórn sinni og hastariegri ráðstöfnn til lok- 
nnar að sjálfsögðn vaipað skngga á islenzk viðskipti, og það mundi ekki að 
fuiln afmást, þótt rikið tæki að sér ábyrgð á bankannm, en gæti einmitt með 
þeim hætti orðið stærri og langvinnari, er ábyrgðin smámsaman ykist og þyngd- 
ist. En rétt skil nm fjárreiðnr bankans eftir lögfnllri skiptameðferð mundi ölln 
liklegri til að endurreisa viðskiptatraustið út á við.

Samkvæmt framansögðn leggnr meiri hlnti nefndarinnar til, að frnmvarpið 
verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGU.

Aftan við 2. málsgrein 1. gr. komi: og taka þau tii meðferðar á banka- 
búinn frá loknnardegi bankans 3. febr. 1930.

Alþingi, 9. febr. 1930.

Sveinn Ólafsson, Héðinn Valdimarsson,
form. frsm. og fnndaskr.

Hannes Jónsson.

Wd. 84. Nefndar&llt

um frv. tii laga nm breyting á 1. nr. 6, 31. mai 1921, nm seðlaútgáfn íslands- 
banka, hlntafjáranka o. fl.

Frá meiri hlnta íslandsbankanefndar.

Nefndin hefir klofnað i málinn, og leggnr meiri hlnti nefndarinnar til, 
að frnmvarpið verði felit. Visast að öðru leyti til nefndarálits sama meiri hlnta 
nefndarinnar nm frv. til laga nm skiptameðferð á búi íslandsbanka.

Alþingi, 9. febrúar 1930.

Sveinn ólafsson, Héðinn Valdimarsson, Hannes Jónsson.
form. frsm. og fundaskr.
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8þ. 85. Tlllaga

til þingsályktnnar um að Landsbanki íslands setji á stofn útibú { Vestmanna- 
eyjum.

Flntningsm.: Jóhann Jósefsson.

- Alþingi álybtar að skora & rikisstjórnina að hlntast til nm við Lands- 
banka lslands, að bankinn setji á stofn útibú i Vestmannaeyjnm bið allra fyrsta, 
og ekki siðar en í ársbyrjnn 1931.

Á s t» ð n r.

Á þingmálafnndi, er haldinn var 1 Vestmannaeyjum 3. jan. þ. á., var 
samþykkt áskornn til þingsins nm, að stofnsett vseri Landsbanka-útibú i Vest- 
mannaeyjnm, sem ætiazt var til, að starfaði þar ásamt útibúi íslandsbanka eins 
og gerist annarsstaðar i kanpstöðnm. Var þess talin fnll þörf af ýmsnm ástæð- 
nm. Sfðan hafa þeir atbnrðir gerzt, sem gera það mjög mikla nanðsyn, að nú 
sem fyrst sé stofnað útibú frá Landsbankannm á þessnm stað, þar sem vegna 
þess ástands, sem nú er, steðja hin mestn vandræði að Vestmannaeyingnm, og 
fnll þörf þess, að úr þeim sé hið bráðasta greitt.

Er tilgangnrihn með þessari þáltill., að stigið sé skref i þá átt.

Ed. 80. Prnmvarp

til laga um breyting á lögum nr. 28 frá 1915, um kosningar til Alþingis.

Frá meiri hluta allsherjarnefndar.

1. gr.
Kjördagur við kosning landskjörinna þingmanna árið 1930 skal vera í 

júnimánuði, þó ekki fyrir 10. dag mánaðarins. Skulu kjörskrár á þessu ári 
samdar þannig, að i gildi komi 10. júni, og gildi frá þeim degi til 30. júní 1931.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Frv. er flntt eftir beiðni rikisstjórnarinnar og fylgdn þvi svolátandi aths.:
>Vegna alþingishátiðarinnar virðist ekki gerlegt að hafa landskosningar 

alþingismanna á venjnlegnm tima að þessn sinni. En þegar kemnr fram i júli* 
mánnð, ern annir miklar og eiga menn þá ekki heimangengt Það virðist þvi eigi 
verða hjá þvi komizt að hafa kosningarnar fyrir alþingishátfðina*.

Alþt 1930. A. (42. löggjafarping). 41
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Wd. 81. Breytlnyartlllagra

við frv. til laga um lántöku fyrir rikissjóð.

Frá Jóni A. Jónssyni.
Við 1. gr.

Aftan við greinina bætist: Raunverulegir vextir fari ekki fram úr 5*/» °/o
á ári.

Ed. 88. Wefndarállt

nm frv. til laga nm breyting á lögnm nr. 76, 28. nóv. 1919, nm breyting á yfir- 
setnkvennalögum, nr. 14, 22. október 1912.

Frá fjárhagsnefnd.

Þeir menn, er nú skipa fjárhagsnefnd pfri deildar, hafa á tveim nndan- 
förnnm þingnm fylgt fram tillögnm nm ríflegri bætnr á lannakjörnm ljósmæðra 
en stjórnarfrv. fer fram á.

Telnr nefndin ekkert það hafa fram komið i málinn, er hnekki fyrri til- 
lögnm bennar, heldnr þvert á móti hefir nefndin styrkzt i þvi, að halda fast við 
tillögur sinar á siðnstn þingnm. Er sá votturinn einna óljúgfróðastnr nm það, að 
bæta þnrfi kjörin til mikilla mnna, að ljósmæðnr vantar nú i allmörg nmdæmi 
landsins, og reynist ómögnlegt að fá þær fyrir þan laun, sem nú ern i boði.

Samkvæmt framansögðn leggnr nefndin það til, að frv. verði samþykkt 
með eftirfarandi

BREYTINGARTILLÖGU:

1. gr. frv. skal orða svo: 
í stað 1. gr. laga nr. 76, 28. nóv. 1919, komi:
4. gr. yfirsetnkvennalaga, nr. 14, 22. okt. 1912, hljóði svO:
Lann yfirsetnkvenna i kaupstöðnm sknlu greidd úr bæjarsjóði, en i sveit-

nm að einnm þriðja blnta úr sýslusjóði og að tveim þriðjn hlntnm úr rikissjóði. 
Greiðsla þeirra ntan kaupstaða fari fram einu sinni á ári, á manntalsþingnm, en 
mánaðarlega i kanpstöðnm.

Lann yfirsetukvenna skuln vera 300 krónur á ári og hækka 3. hvert ár 
nm 50 krónnr, npp i 500 krónnr. Á lann þessi greiðist dýrtiðarnppbót af aðiljnm 
eftir þeim reglnm, sem gilda nm starfsmenn rikisins. Ank lanna þeirra, sem áðnr 
getnr, fá yfirsetnkonnr i þeim nmdæmnm, sem hafa yfir 1000 ibúa, 30 krónnr fyrir 
hverja 100 ibúa, sem fram yfir ern, þó svo, að öll launin, án dýitiðarnppbótar, 
fari eigi fram yfir 1500 krónnr.



Þær yfirsetukonur, sem skipaðar bafa verið áður en lög þessi öðlast gildi, 
sknlu njóta lannahækknnar eitir þjónushnldri.

í kaupstöðum, þar sem eru tvær yfirsetukonur eða fleiri, skal deila ibúa- 
tölunni millum þeirra og reikna þeim launaviðbótina eftir þvi.

Alþingi, 10. febr. 1930.

Ingvar Pálmason, Björn Kristjánsson. Jón Baldvinsson,
form. fundaskr. og frsm.
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Ed. SO. Frumvarp

til laga um stofnun flugmálasjóðs lslands.

(Eftir 2. umr. í Ed ).

1- gr.
Meðan flugvélar eru notaðar til sildarleitar, skal aukagjald lagt á hvert 

sildarmál og bverja tunnu saltaðrar sildar, og skal með aukagjöldum þessum 
stofnaður flugmálasjóður íslands.

2. gr.
Tekjum sjóðsins skal fyrst og fremst varið til þess að standast kostnað 

af notkun flugvéla til sildarleitar og til þess að koma skipulagi á samvinnu 
milli flugvéla og sildarskipa, enda sé þá haldið uppi stöðugri sildarleit með 
þar til hæfri flúgvél frá 1. júní til 15. sept. ár hvert, meðan sjóðurinn starfar. 
Að öðru leyti skal tekjum sjóðsins varið til flugferða á íslandi innan þeirra 
takmarka, sem segir i 5. gr.

3. gr.
Hvert skip, er veiðir sild með herpinót, skal gjalda i sjóð þennan 10 

aura af hverju máli bræðslusildar og af hverri tunnu saltaðrar sildar eða 
annarar verkaðrar sildar. Eitt mál bræðslusíldar skal talið 135 kg. og skal 
jafngilda einni tunnu saltaðrar sildar.

4. gr.
Atvinnumálaráðuneytið skipar fyrir með reglugerð um, hversu inn- 

heimta skuli gjöld þessi og um tilhögun á starfsemi sjóðsins.

5. gr.
Sjóður þessi tekur til starfa 1930, og má verja allt að */u af tekjum 

hvers árs í ofannefndu markmiði, en 'ju skal lagður í sjóð til eflingar flug- 
ferðum.
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#. gr.
Atvinnumálaráðuneytið hefir á hendi stjórn sjóðsins og skal það á- 

▼axta fé hans i Landsbankanum. Reikningur sjóðsins skal árlega birtur i 
Stjórnartíðindunum.

7. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Md. 90. Wefndarálit

nm frv. til laga nm breyting á lögnm nr. 73,22. nóv. 1907, nm útflntning hrossa. 

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin hefir athngað frv. og leggnr lil, að það verði samþykkt með
þessari

BREYTINGU:

Síðasti málsliðnr 1. gr. orðist þannig:
Hross 2 vetra má þó flytja út, ef þan ern falleg útlits og ekki lægri en 

126 cm. eða 48 þnml. (bandmál).

Alþingi, 1. febrúar 1930.

Lárns Helgason, Jón Signrðsson, Þorleifur Jónsson.
form. fnndaskr. og frsm.

Einar Jónsson. Bernh. Stefánsson.

Ed. 91. Frnmvarp

til laga nm gagnfræðaskóla.

Flutningsm.: Ingvar Pálmason, Erlingur Friðjónsson.

1. gr.
I Vestmannaeyjum, Hafnarfirði, Reykjavik, lsafirði og Akureyri skulu 

▼era gagnfræðaskólar. Heimilt er ennfremur fyrir landsstjórnina að Iáta efna 
til gagnfræðaskóla á Siglufirði og Norðfirði, þegar kaupstaðir þessir óska þess 
og uppfylla skilyrði þessara laga.
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2. gr.
Markmið gagnfræðaskólanna er að veita ungmennum, sem lokið bafa 

fnllnaðarprófí barnafræðslunnar, kost á að afla sér frekari hagnýtrar fræðslu, 
bóklegrar og verklegrar, gera þá nýtari þegna þjóðfélagsins og bæfa til að 
stunda nim i ýmsnm sérskólum.

3. gr.
Stofnkostnaður gagnfræðaskólanna greiðist að þrem fimmtu hlutum 

af hlntaðeigandi bæjarfélagi, en að tveim fimmtu hlutum úr ríkissjóði, enda 
samþykki kennslumálastjórnin skólastað, uppdrætti og lýsingu af skólahúsinu. 
Bæjarfélög þau, sem nefnd eru í 1. gr., skulu leggja til hæfilega skólalóð og 
leikvöll endurgjaldslaust, en kennslumálastjórnin teikningu, ef þess er óskað.

4. gr.
Gagnfræðaskólar skulu vera samskólar fyrir pilta og stúlkur. Árs- 

deildir mega ekki vera færri en tvær. Auk þess má gagnfræðaskóli, með leyfi 
k$nnslumálastjórnar, hafa framhaldsnám hinn þriðja vetur í hagnýtum fræð- 
um, eftir þvi sem ákveðið er í reglugerð. Kennsla í hverri ársdeild Lmá ekki 
standa skemur en sex mánuði (sbr. þó 17. gr.), og ekki lengur en sjö og 
hálfan mánuð.

5. gr.
Inntökuskilyrði i 1. bekk gagnfræðaskólanna eru þessi: 1. Að hafa 

lokið fullnaðarprófi barnafræðslunnar. 2. Að vera ekki haldinn af næmum 
sjúkdómi. 3. Að vera 14 ára að aldri. Þó getur skólastjóri veitt undanþágu 
frá siðast talda skilyrðinu, ef honum virðist ástæða til, enda sé umsækjandi 
fullra 13 ára. Gf fleiri sækja um inntöku i einhvern bekk gagnfræðaskóla en 
húsrúm leyfir, ræður prófeinkunn skólavist, samkvæmt nánari fyrirmælum 
i reglugerð.

6. gr.
Kennslan skal miða að þvi að glæða námfýsi nemenda og koma þeim 

til að starfa á eigin hönd, og skal um námsefni jafnan höfð hliðsjón af þvi, 
hvað ætla má að komi nemendum að gagni i lifinu. Sérstakt tillit skal taka 
til atvinnuhátta landsins og skólahéraðsins, einkum að loknu fyrsta árs námi.

Þessar námsgreinar skal kenna i gagnfræðaskólum: íslenzku og ís- 
lenzkar bókmenntir, dönsku eða sænsku, ensku, landafræði, náttúrufræði, 
almennan reikning, ásamt undirstöðu í flatarmáji og rúmmálsfræði. Þau atriði 
félags- og lögfræði, sem mest koma við daglegu lifi. Ennfremur dráttlist, 
söng, iþróttir og hagnýt vinnubrögð.

Heimilt er skólastjórum að veita nemendum undanþágu frá einstökum 
námsgreinnm, einkum erlendum tungumálum, enda leggi þeir þá þvi meiri 
stund á önnur námsefni skólans, eftir því sem áhugi og hæfileikar benda til.

7. gr.
Eftir nám i fyrsta bekk skal Ijúka ársprófi; eftir nám i öðrum bekk
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gagnfræðaprófi. Eftir nátn i frambaldsbekk prófi því, sem reglugerð ákveður. 
Skólastjóri ræðnr skyndiprófum. Þau sknlu vera skrifleg og fyrirvaralans.

8. gr.
Kennarar gagnfræðáskólanna prófa bver i sinni kennslugrein og ern 

prófdómendur hver hjá öðrum við áfspróf. Kennslumálaráðuneytið skipar 
prófdómendur við burtfararpróf, og velja þeir verkefnin við prófin.

9. gr.
Fimm manna skólanefnd hefir yfirumsjón hvers gagnfræðaskóla. 

Kýs bæjarstjórn með hlutfallskosningu fjóra menn til þriggja ára, en kennslu- 
málaráðuneytið skipar hinn fimmta, sem jafnframt er formaður, til jafnlangs 
tima. Þó getur kennslumáiaráðuneytið falið skólanefnd barnaskólanna umsjón 
gagnfræðaskóla, þegar bæjarstjórn óskar þess.

10. gr.
Hver skólanefnd semur reglugerð fyrir sinn skóla um kennslu, próf og 

annað, er lýtur að starfi skólans, en kennslumálastjórnin staðfestir. Skólanefnd 
skal vera i ráðum með skólastjóra um bóka- og áhaldakaup, annast fjárstjórn 
skólans og gera til kennslumálastjórnarinnar tillögur um skipun skólastjóra 
og ráðningu kennara.

11. gr.
Skólastjórar við gagnfræðaskólana skulu skipaðir af kennslumálaráðu- 

neytinu, að fengnum tillögum hlutaðeigandi skólanefndar, og fastir kennarar 
ráðnir i samráði við skólastjóra og skólanefnd. Heimilt er skólanefnd að 
segja kennará upp starfi með eins árs fyrirvara. Auk skólastjóra er heimilt 
að ráða einn fastan kennara fyrir fyrstu 30 nemendurna og úr þvi einn kenn- 
ara fyrir hverja 30 nemendur eftir meðaltali siðustu 3 ára. 1 nýjum gagn- 
fræðaskóla skal tala fastráðinna kennara ákveðin þrjú fyrstu árin af skóla- 
nefnd i samráði við kennslumálastjórnina.

Kennarar, sem ráðnir eru með föstum samningi, skulu kenna 27 stundir 
á viku, en skólanefnd ákveður kennsluskyldu skólastjóra, með samþykki 
kennslumálastjórnarinnar.

Skólastjóri setur stundakennara fyrir hvert skólaár, með samþykki 
skólanefndar.

12. gr.
tlr rikissjóði.skal greiða 100 kr. i skólasjóð fyrir hvern reglulegan nem- 

anda i gagnfræðaskóla yfir skólaárið, gegn 150 kr. lágmarksframlagi úr hlutað- 
eigandi bæjarsjóði fyrir hvern reglulegan nemanda.

13. gr.
Innanbæjarnemendur skulu ganga fyrir öðrum um skólavist og að 

jafnaði njóta ókeypis kennslu. Þó má skólanefnd, þegar sérstök ástæða þykir 
til, með samþykki kennslnmálastjórnarinnar ákveða skólagjöld, semnemi 20
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kr. um skólaárið fyrir stúlku, en 40 kr. fyrir pilt. Aldrei má þó leggja skóla- 
gjald á meira en helming innanbæjarnemenda. Utanbæjarstúlkur greiði 40 kr. 
i skólagjald, en utanbæjarpiltar 80 kr. yfir skólaárið.

14. gr.
Nú eru haldin námsskeið við gagnfræðaskóla i bóklegum eða verk- 

legum fræðum, eigi skemur en 2 mánuði og kennsla hvers nemanda 12 stundir 
á viku eða meira, og skal þá greiða úr rikissjóði 6 kr. fyrir mánaðarkennslu 
hvers nemanda, gegn 9 kr. lágmarksframlagi úr bæjarsjóði. Nemendur greiði 
kennslugjald i hlutfalli við námstimann eftir ákvörðun skólanefndar. Nánari 
fyrirmæli um námsskeið þessi skulu sett i reglugerð hvers gagnfræðaskóla.

15- gr-
Rikissjóðstillög og hið lögmælta framlag bæjarsjóðs, svo og kennslu- 

gjöld renna í skólasjóð, og stendur hann straum af rekstri skólans. Nú nægja 
ekki þessar tekjur til rekstrar gagnfræðaskóla, og greiðist þá úr hlutaðeigandi 
bæjarsjóði það, sem á vantar rekstrarkostnaðinn.

16- gr.
1 reglugerð fyrir gagnfræðaskóla í Vestmannaeyjum má ákveða, að 

námstiminn sé skemmri en 6 mánuðir árlega, en þó skulu próf þaðan vera 
hin sömu og við aðra gagnfræðaskóla, enda sé samanlagður kennslutimi til 
prófs þar jafnlangur og í öðrum hliðstæðum skólum.

17. gr.
Við gagnfræðaskólann i Reykjavík skipar kennslumálastjórnin tvo fasta 

starfsmenn, skólastjóra og einn kennara. Skal skólastjóri njóta sömu launa- 
kjara og forstöðumaður Kennaraskólans, en kennarinn sömu launakjara og 
fastir starfsmenn við þann skóla. Laun þeirra greiðast úr rikissjóði, enda 
greiðist enginn rikissjóðsstyrkur fyrir hina fyrstu 30 nemendur þessa skóla. 
Þessi sérstöku hlunnindi gagnfræðaskólans i Reykjavik falla niður um leið og 
þeir menn láta þar af störfum, sem nú gegna þessum embættum.

18. gr.
Rikissjóður lætur á árunum 1930, 1931 og 1932 reisa hús haiida gagn- 

fræðaskólanum 1 Reykjavik. Leggur bærinn til ókeypis lóð, sem kennslumála- 
ráðuneytið tekur gilda, þar sem séð er fyrir eðlilegri vaxtarþörf skólans og 
annara skóla og skyldra stofnana, sem siðar kynni að þykja heppilegt að reisa 
við hlið hans. Ennfremur skal Reykjavikurbær leggja til vatn með kostnaðar- 
verði úr hitaveitu bæjarins til að bita skólabygginguna. Rikissjóður leggur fram 
’/» byggingarkostnaðar, allt að 90 þús. kr., en Reykjavikurbær •/« hluta.

Meðan ekki er komin til afnota fyrir gagnfræðaskóla Reykjavikur (nú- 
verandi ungmennaskóla) bygging sú, er hér um ræðir, skal Reykjavikurbæ 
skylt að sjá skólanum fyrir húsrúmi, sem kennslumálastjórnin tekur gilt, en 
landsstjórnin greiðir ’/» húsaleigunnar.
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19. gr.
Meðan gagnfræðanámi samkvæmt lögum um Menntaskóla á Akureyri 

er haldið áfram i húsi þess skóla, mega þar vera tveir gagnfræðabekkir 
og einn framhaldsbekkur, allir óskiptir. Allt skipulag kennslunnar og próf 
skulu vera hin sömu og i öðrum gagnfræðaskólum. Skólameistari Mennta- 
skólans á Akureyri er jafnframt forstöðumaður gagnfræðadeildarinnar og 
ákvæði þessara laga um sérstaka skólanefnd við gagnfræðaskóla koma þar 
ekki til greina. Rikissjóður ber eins og að undanförnu allan kostnað við 
rekstur þessarar gagnfræðadeildar. Allir nemendur i gagnfræðadeild Mennta- 
skólans á Akureyri skulu greiða skólagjöld samkvæmt lögum um héraðsskóla 
(lög nr. 37 1929), og rennur það fé í rikissjóð.

20. gr.
Heimilt skal rikisstjórninni að taka lán til stofnfjárgreiðslu að sinum 

hluta, samkvæmt lögum þessum og lögum nr. 37 1929, um héraðsskóla, að 
þvi leyti sem þörf krefur og árlegar fjárveitingar ekki hrökkva til.

21. gr.
Ungmennafræðsla i kauptúnum og sveitum, sem hvorki þessi lög né 

lög nr. 37 1929, um héraðsskóla, taka til, skal styrkt samkvæmt reglum, er 
kennslumálastjórnin setur, af því fé, sem árlega er til þess veitt i fjárlögum.

22. gr.
Lög þessi öðlast gildi að þvi er snertir ákvæði 18. og 20. gr. þegar i 

stað, en að öðru leyti 1. okt. 1930.

Greinargerð.

Meginatriði þessa frv. voru að þvi er Reykjavík snertir samþykkt af full- 
trúum allra fiokka i Ed. 1929. Hér eru hin almennu ákvæði látin ná til allra 
kaupstaðanna i landinu nema Seyðisfjarðar, sem eins og nú stendur á er ekki 
svo mannmargur, að líkur séu til að hann beri uppi sjálfstæðan gagnfræðaskóla.

Gagnfræðakennsla er nú i fjórum af kaupstöðum landsins, Hafnarfirði, 
Reykjavik, Isafirði og Akureyri. 1 Vestmannaeyjum er mikil þörf sliks skóla og er 
þar hafinn undirbúningur i þá átt. Um Siglufjörð og Norðfjörð má fullyrða, að 
þeir tveir kaupstaðir muni innan skamms nota sér heimild þessara laga.

Nokkuð ólikt stendur á um hina fjóra starfandi gagnfræðaskóla. Flens- 
borgarskólinn heldnr brátt hálfrar aldar afmæli sitt. Sá skóli á talsverðar land- 
eignir, og er lóð sú, er Fiensborg stendur á, likleg til að verða mjög verðmæt 
vift hafnargerð þá, sem ráðgerð er þar i kaupstaðnum. Hinsvegar er skólahúsið 
og heimavistin í svo lélegu og fornfálegu húsi, að varla má telja viðunandi, og 
staðnrinn i dæld móti norðri, rétt við höfnina, alls ófær fyrir skólasetur til fram- 
búðar, Bæjaistjórn Hafnarfjarðar og skólanefnd Flensborgarskólans hafa tjáö aig

I
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fúsar til samvinnn innbyrðis og við landsstjórnina nm að endnrreisa Flensborg á 
klettahæð rétt við kauptúnið. Er staðnrinn hinn fegnrsti, í væntanlegnm skemmti- 
gárði Hafnarfjarðar og þó alveg við kanpstaðinn.

í Reykjavfk hefir aldrei verið neinn eiginlegnr alþýðnskóli, fyrr en Alþingi 
stofnsetti nngmennaskóla þann, sem starfað hefir nú i tvo vetnr. Var það ástand 
orðið beinlínis þjóðhættnlegt, þar sem i höfnðstaðnnm býr nm fjórði blnti allra 
landsmanna. Viðast hvar annarsstaðar á landinn hafa hin helztn byggðarlög og 
kanpstaðir haft mikla viðleitni til að koma npp skólnm til að fræða og manna 
hina nppvaxandi kynslóð. í Reykjavik hafa ráðandi menn bæjarins sýnt svo á- 
takanlegt hirðnleysi nm málið, að ekki varð viðnnandi vegna alþjóðlegra hags- 
mnna. Bar og enn til, að nú í vetnr fyrir jól felldi bæjarstjórn Reykjavfknr með 
10 atkvæðnm gegn 6 tillögn nm að veita nokknrt framlag til byggingar þessa 
gagnfræðaskóla, þó að þingið hefði i fyrra rétt fram hönd til samvinnn við bæ- 
inn nm framkvæmdir i þessn máli.

Venjnlega er áhnginn svo mikill hjá kanpstöðnm og stórbyggðnm nm að 
hrinda menntastofnnnnm áleiðis, að oftast stendnr á rikissjóði að geta innt af 
hendi sitt framlag móti framlagi byggðanna og kanpstaðanna. Er skemmst að 
minnast hinnar stórransnarlegn landgjafar Aknreyrarbæjar i fyrra vetnr til skóla 
síns. En þrátt fyrir það, að í höfnðstaðnnm fermast árlega nm 400 nngmenni, hafa 
forráðamenn bæjarfélagsins enga verklega framkvæmd hafið til að bæta úr eðlilegri 
námsþörf þessa mikla fjölda af nngmennnm. Hefir rannin orðið sú, að langfæst 
af þessnm nngmennnm hafa getað veitt sér nokkra framhaldsmenntnn. Þess vegna 
er í frv. þessn, eins og þvi, sem Ed. samþykkti i fyrra vetnr, gert ráð fyrir að byggt 
verði á næstn þrem snmrnm yfir hinn núverandi nngmennaskóla Reykjavfknr, og 
hann stækkaðnr nm leiö og hann er gerðnr að gagnfræðaskóla fyrir bæinn. Ef sú 
aðferð þykir óvenjnleg, að skipa fyrir nm byggingn gagnfræðaskóla f Reykjavík, þá 
veldnr því hið óvenjnlega ástand, að forráðamenn bæjarins hafa látið dragast úr 
bömln aðgerðir i þessn máli svo lengi, að hagsmnnir þjóðfélagsins krefjast þeirra 
framkvæmda, sem hér er gert ráð fyrir.

f frv. þessn er mjög stillt f hóf með stofnkostnað þessarar byggingar. 
Framlag rikissjóðs er fyrst nm sinn ákveðið 90 þúsnnd kr. Til samanbnrðar má 
geta þess, að hús það, sem átti að reisa hinnm svokallaða samskóla, mnndi 
varla hafa kostað minna en eina milljón króna.

f frv. þessn er gert ráð fyrir að byggja mjög hóflega fyrir mestn þörf 
liðandi stnndar, en búa svo um hnútana, að siðar megi stækka byggingnna, eftir 
þvf sem bærinn stækkar og kröfnr borgaranna til almennrar og sérstakrar nng- 
mennafræðsln vaxa.

Á fsafirði hefir bæjarstjórnin nm allmörg nndanfarin ár starfrækt f húsa- 
kynnnm barnaskólans mjög myndarlegan nngmennaskóla. Munn nemendnr alloft 
hafa orðið nm 50. Rikisstyrknr hefir verið sáralitill til þessa skóla, svo að hann 
mnn hafa verið ódýrastnr allra samskonar skóla á landinn. Hinsvegar hafa fs- 
firðingar mikinn hng á að bæta þennan skóla og hlúa sem bezt að honnm. Mun 
þangað sækja mikið af nngmennnm úr kanptúnnm á Vestfjörðum, en sveita- 
menn fremnr i héraðsskólann á Núpi. Mnn mega vænta þess, að skólar þessir
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fnllnægi Vestfirðingafjórðungi nm langa stnnd að þvi er snertir almenna nng- 
mennafræðsiu.

Gagnfræðaskólinn & Aknreyri er elztnr allra alþýðnskóla á íslandi, og 
verðnr 50 ára nú í ár. 1 fyrstn var hann tveggja ára skóli á Möðrnvöllnm með 
óskiptnm bekkjnm, en eftir að hann kom til Akureyrar og fékk hið mikla hús 
sitt og komst í beint samband við lærdómsdeild Menntaskólans, tók hann mjög 
að stækka og bekkir snmir að gerast tvískiptir. Að loknm kom svo þar, að 
Norðlendingar fengn þar endnrreistan hinn forna Hólaskóla Jóns Ögmnndssonar.

Skólinn á Aknreyri gegnir nú þrennskonar hlntverki. Hann er nngmenna- 
skóli Aknreyrarkanpstaðar. Hann er héraðsskóli Eyfirðinga, og hann er mennta- 
skóli Norðlendinga sér i lagi, og allra landsmanna að nokkrn leyti.

Þegar Möðrnvallaskóli var stofnaðnr 1880, var hann alþýðnskóli alls 
landsins, en þó sérstaklega skóli Anstfirðinga og Norðlendinga. Nú er aðstaðan 
breytt. Anstfirðingar hafa Eiðaskóla, Þingeyingar Langaskóla, Skagfirðingar nng- 
mennadeild á Hólnm, og margir Húnvetningar hyggja á að efna til héraðsskóla 
þar i sýslunni við einhverja heita nppsprettu. Er þess vegna nú svo komið, að 
gagnfræðaskóli á Aknreyri þarf ekki beinlinis að sinna öðrnm en Eyfirðingnm 
og Aknreyrarbúnm. Þykir einsætt, að ekki verði tekinn af þeim frnmréttindi, er 
þeir hafa haft nm bæfilegan alþýðnskóla, nema með þeirra samþykki. Má að 
visu búast við þvi, að Aknreyrarbær mnni siðar meir óska að taka skólann 
nndir sin yfirráð, ef verkefni verða fjölþættari en þan ern nú, og falla þá niðnr 
hlnnnindi hins gamla Möðrnvailaskóla. Til samræmis við aðra landsbluta er gert 
ráð fyrir skólagjaldi eins og f héraðsskólnm og að það renni i rfkissjóð, meðan 
hann kostar gagnfræðadeildina.

Svo er ráð fyrir gert, að gagnfræðadeildin á Aknreyri verði alveg hlið- 
stæð öðrnm gagnfræðaskólum, verði algerlega miðnð við þarfir þeirra, sem að 
loknn stnttn námi ganga út i Iifsbaráttnna, og verði á engan hátt fremur stiga- 
þrep npp f menntaskólann á Aknreyri heldnr en aðrir gagnfræða- og héraðsskólar, 
enda er með þvi einu tryggt jafnrétti héraðanna og kanpstaðanna til mennta- 
skólanáms, eftir þvl sem frekast er nnnt.

Að þvi er snertir Siglfirðinga og Norðfirðinga má fnllyrða, að þeir mnni 
brátt nota heimild þá, er ræðir nm i þessn frv. Ern það hvorutveggja mann- 
margir og vaxandi kanpstaðir. Eins og skólarnir að Núpi og á Isafirði geta vænt- 
anlega fnllnægt Vestfirðingnm, mnn mega vænta þess, að Eiðaskóli og gagnfræða- 
skóli á Norðfirði bæti úr þörf nngmenna á Anstnrlandi nm almenna ungmenna- 
fræðsln. Er svo til ætlazt, að með lögnnum nm héraðsskóla og með tillögnm 
þessnm nm sex gagnfræðaskóla f belztn kanpstóðum landsins sé lagðnr grnnd- 
völlnr að nanðsynlegri fræðsln ungmenna í landinn, að þvi leyti, sem skólar geta 
úr bætt.
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Frnmvarp þetta er flntt að tilhlntnn fræðslumálaráðherra.
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Ed. 92. Framvarp

tíl laga um útflutningsgjald af síld.

Flutningsm.: Erlingur Fríðjónsson.

1. gr.
Af verði þeirrar verkaðrar síldar, sem seld er til útlanda, skal greiða 

lVi’/o gjald, er greiðist i ríkissjóð.

2. gr.
Um innheimtu þess gjalds, sem ræðir um i 1. gr., og skyldur út- 

flytjanda fer eftir lögum nr. 70, 27. júni 1921, um útflutningsgjald, 2.—10. gr., 
að þvi er við á.

3. gr.
Með lögum þessum er úr gildi numið orðið »síld« i 1. gr. laga nr. 70, 

27. júni 1921, um útflutningsgjald. Svo og orðin: »af hverri sildartunnu 108— 
120 litra skal greiða i rikissjóð kr. 1,50« í 1. gr. laga nr. 15, 14. júni 1929, 
um breyting á lögum nr, 35, 19. júní 1922, um breyting á lögum nr. 60, 27. 
júni 1921, um útflutningsgjald af sild o. fl.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Eins og knnnugt er, ber nú að greiða t rikissjóð kr. 1,50 af hverri tnnnn 
verkaðrar sildar, sem flntt er úr landi. Er þetta útflntningsgjald meira en þrefalt 
hærra en af fiski, kjöti og öðrnm framleiðsinvörnm iandsmanna. Hafa sildar- 
útflytjendnr nálega á bverjn þingi farið þess á leit, að þetla ósanngjarna útflntn- 
ingsgjald yrði lækkað f samræmi við útflntningsgjald af öðrnm afurðum, en venju- 
leg mótbára gegn lækknn á þessn útflntningsgjaldi hefir verið sú, að útlendingar 
fengust svo mikið við sildarútveg hér á landi, að þeir greiddu útflntningsgjaidið 
af sildinni að mestu, og til þess værn þeir ekki of góðir. Þó þessi rök hafi ef til 
viil getað átt við meðan sildveiðin var að mestn i höndnm útlendinga, geta þau 
alls ekki gilt nú orðið, eftir.að sildveiði, sildarverknn og sala sildarinnar er ai- 
geriega komin i hendnr innlendra manna. Það virðist þvi fyllilega kominn timi 
til að létta af hinnm rangláta skatti, sem nú hvilir á sildarútvegi landsmanna, 
og samræma hann við útflutningsgjald af öðrntn útflnttnm afnrðnm.
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líd. 98. Breytlngartlllögur

við frumvarp til laga nm skiptameðferð & búi lslandsbanka.

Frá fjármálaráðherra.
1. Við l.'gr.

Aftan við greinina bætist: Fjármálaráðherra er heimilt að fresta npphafi 
skiptameðferðar til 1. marz 1930.

2. Fyrirsögn frnmvarpsins verði:
Frnmvarp til laga nm íslandsbanka.

líd. 94. Frnmvarp

til laga um lslandsbanka.
(Eftir 2. umr. i Nd.).

1. gr.
Bú íslandsbanka skal tekið til skiptameðferðar.
Skiptin framkvæmir skilanefnd þriggja manna, er fjármálaráðherra 

skipar, og taka þau til meðferðar á bankabúinu frá lokunardegi bankans 3. 
febr. 1930.

Fjármálaráðherra er heimilt að fresta upphafi skiptameðferðar til
1. marz 1930.

2. gr.
Meðan skiptin standa yfir, má hvorki taka til greina neina kröfu um 

gjaldþrotaskipti í búi bankans né leggja löghald eða löggeymslu á eignir hans, 
eða gera í þeim fjárnám eða aðra fullnustugerð.

3. gr.
Við skiptin skal farið eftir reglum þeim, er gilda við gjaldþrotaskipti 

um skuldajöfnuð, um ógildingu gerninga, fjárnáms eða löggeymslu og um 
skuldaröð. öðrum ákvæðum skiptalaganna og laganna um gjaldþrotaskipti, 
þeim er eigi lúta að sjálfri skiptaaðferðinni, skal og beitt, eftir því sem unnt er.

4. gr.
Skilanefnd skal heimilt að taka lán til að greiða með afborganir til 

skuldheimtumanna bankans, enda verði þeir, er lán þessi veita, forgangs- 
kröfuhafar í búinu, samkv. 82. gr. skiptalaganna.

5. gr.
Rikissjóður tekur ábyrgð á seðlum bankans, þeim er i umferð eru við
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npphaf skiptameðferðarinnar. Frá þeim tíma má bankinn eigi gefa út nýja 
seðla. Ákvæði þetta haggar i engu ábyrgð bankans á seðlunum gagnvart hand- 
höfum þeirra og rikissjóði.

6. gr.
Fjármálaráðherra skal heimilt að setja i reglugerð nánari ákvæði um 

skiptameðferðina, m. a. um reikningsskil, endurskoðun, innlausn seðla og 
hluthafafundi. Endurskoðunina framkvæma tveir endurskoðendur, er fjár- 
málaráðherra skipar.

( reglugerð þessari er fjármálaráðherra heimilt að víkja frá lagafyrir- 
mælum um bankann, sem eldri eru en lög þessi, að svo miklu leyti, sem 
þörf krefur.

Reglugerð bankans gildir eigi meðan á skiptunum stendur.

7. gr.
Kostnaður allur við skiptin, þar á meðal laun skilanefndarmanna og 

endurskoðenda, greiðist sem forgangsskuld, samkv. 82. gr. skiptalaganna, af 
eignum búsins.

8. gr.
Fjármálaráðherra getur leyft, að skjöl, sem gefin eru út um lán gegn 

tryggingu i kröfum á hendur bankanum, séu stimpiifrjáls að meira eða 
minna leyti.

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

Bd. 95. HTefndarÁllt

um frv. til laga um löggilding verzlnnarstaða.
Frá allsherjarnefnd.

Nefndin leggnr til, að frv. verði samþykkt.

Alþingi, 11. febrúar 1930.

Jón Baldvinsson, Ingvar Pálmason, Jób. Jóhannesson. 
form. fnndaskrifari og frsm.

Kd. 96. WefndarAllt

um frv. til laga nm rikisborgararétt.

Frá allsherjarnefnd.

Auk frnmvarps þessa hafa allsheijarnefnd borizt frá dómsmálaráðuneyt- 
inu fjórar nmsóknir um veitingn islenzks rikisborgararéttar: frá Peter Jakob
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Andreassen Steffensen, verkamanni i Reykjavik, Frantz Adolph Hákanson, fyrv. 
veitingamanni Reykjavik, Almar Viktor Normann, lýsismatsmanni Reykjavik, og 
Jóhanni Severin Sjursen, sjómanni i Hafnarfirði. Nefndin hefir athngað umsóknir 
þessar, ásamt fylgiskjölum, og mælir með, að umsækjendum öllum verði veittur 
islenzkur rikisborgararéttur.

Leggnr því nefndin til, að frv. verði samþ. með svofelldum

BREYTINGUM:

1. ' Frumvarpsgreinina skal orða svo:
Rikisborgararétt skulu öðlast:

1. Peter Jakob Andreassen Steffensen, verkam. i Reykjavik, fæddur í Noregi.
2. Frantz Adolph Hákanson, fyrv. veitingam. i Reykjavík, fæddur i Danmörku.
3. Almar Viktor Normann, lýsismatsm. i Reykjavik, fæddur i Noregi.
4. Harald Elisar Svendsaas, vélstjóri i Neskaupstað, fæddur i Noregi.
5. Jóhann Severin Sjursen, sjóm. I Hafnarfirði, fæddur i Noregi.

2. Fyrirsögn frumvarpsins skal orða svo:
Frumvarp til laga um veiting rikisborgararéttar.

Alþingi, 10. febrúar 1930.

Jón Baldvinsson, Ingvar Pálmason, Jóh. Jóhannesson.
form. fundaskr. og frsm.

Wd. 97. BreytlngartlUögur

við frv. til laga um tslandsbanka.

Frá Magnúsi Guðmundssyni.

1. Við 1. gr. Fyrir orðin »er fjármálaráðherra skipart komi: er sameinað 
Alþingi kýs.

2. Á eftir 8. gr. komi ný grein, svo hljóðandi:
Þeir, sem vegna stöðvunar á starfsemi bankans geta ekki staðið i 

skilum við skuldheimtumenn sina, skulu hafa greiðslufrest til 1. mai 1930, 
gegn vaxtagreiðslu fyrir það timabil, sem frestur er notaönr, og telst siikur 
frestur á greiöslu ekki vanskil.
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Kd. 98. Frnmvarp

til laga um Menntaskólann í Reykjavik.

(Eftir 2. umr. i Ed.).

1. gr-
1 Reykjavik skal vera menntaskóli með fjórum ársdeildum.

2. gr.
Takmark skólans er að efla sálar- og líkamsþroska nemenda, veita 

þeim almenna menntun og gera þá hæfa til að stunda nám við háskóla og 
aðrar æðri menntastofnanir.

3. gr.
Skólinn er samskóli fyrir pilta og stúlkur.

4. gr.
Skipta skal bekkjum Menntaskólans, svo mörgum sem þörf þykir, í 

tvær deildir, máladeild og stærðfræðideild.

5. gr.
1 Menntaskólanum skal kenna þessar námsgreinar: Islenzku og islenzk 

fræði, ensku, norðurlandamál, þýzku, frönsku, latinu, sagnfræði, trúarbrögð, 
félagsfræði, bókmenntafræði og listasögu, náttúrufræði, eðlis- og efnafræði, 
stærðfræði, bókfærslu, likamsæfingar, söng, dráttlist og vinnubrögð.

Heimilt skal kennslumálaráðuneytinu að fjölga eða fækka námsgrein- 
um, ef skólameistari mælir með breytingunni.

6. gr.
lslenzk tunga og íslenzk fræði skulu vera höfuðnámsgrein i skólanum. 

Vandlega skal gæta þess, að ofþreyta ekki nemendur með náminu.

7. gr.
1 hverjum bekk skal haldið árspróf. Lokaprófið er stúdentspróf. Öðr- 

um prófum ræður skólameistari.
Við árspróf skulu vera 2 pi ófdómendur, annar úr flokki kennara, 

hinn skipaður af kennslumálaráðuneytinu, en við stúdentspróf 2 prófdóm- 
endur, skipaðir af þvi. Heimilt skal vera að stytta próf milli bekkja. Ræður 
skólameistari, ef svo er gert, hvernig stytt skal i hvert sinn, en birtir það eigi 
fyrr en komið er fast að prófi.

Þá er og skólameistara heimilt að sleppa nemendum við árspróf, enda 
hafi þeir lofsamlega einkunn eftir veturínn.
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8. gr.
Um einkunnastiga og einkunnagjöf skal ákveða i reglugerð, svo og 

nánar um inntökupróf, kröfur til flutnings milli bekkja og um stúdentspróf.

9. gr.
Ljúka má námi i einstökum námsgreinum við árspróf i öðrum og 

þriðja bekk skólans, en þá skal um prófdómendur i þeim greinum fara 
eins og um stúdentspróf, enda skulu þær einkunnir og taldar á stúdentspróf- 
skirteinum.

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 i bekk en hægt 
er að veita inntöku, ræður prófeinkunn úrslitum.

11- gr.
Þessi eru alraenn inntökuskilyrði: 1) Að þeir, sem setjast i fyrsta bekk, 

séu eigi yngri en 15 ára. Þó getur kennslumálaráðuneytið veitt sérlega þrosk- 
uðum nemendum undanþágu, ef þeir eru orðnir 14 ára. Aldurstakmark 
þeirra, er setjast i aðra bekki, skal svara til inntökualdurs; 2) Að þeir séu 
ekki haldnir af neinum næmum sjúkdómi; 3) Að siðferði þeirra sé óspillt.

12. gr.
Til þess að verða tekinn i fyrsta bekk verður nemandinn að standast 

próf i þessum greinum: 1) I islenzku: Geta ritað venjulegt mál ritvillulitið, 
þekkja aðaleinkenni islenzkrar málfræði og höfuðdrætti i islenzkum bók- 
menntum bæði á þjóðveldistímanum og siðan um 1800. 2) í norðurlanda- 
málum: Skilja og geta lesið nokkurnveginn rétt venjulegt bókmál á dönsku 
eða sænsku og geta ritað villulitinn stil almenns efnis á öðruhvoru því máli. 
3) 1 ensku: Geta auðveldlega þýtt ólesið létt mál og gera villulitinn stil um 
auðvelt efni. 4) 1 reikningi: Vera leikinn i að reikna brot og tugabrot, vaxta- 
reikning, félagsreikning, einfaldasta jöfnureikning og almennustu þætti i 
flatarmáls- og rúmmálsfræði. 5) I sögu: Hafa glöggt yfirlit um æfi frægra 
manna og megintimabil og atburði i sögu Islands og almennri veraldarsögu. 
6) 1 náttúrufræði: Hafa numið líkamsfræði, almenna grasafræði og dýrafræði, 
og þekkja aðaldrætti í þróunarsögu jarðarinnar og landsins. 7) 1 landafræði: 
Hafa numið almenna landafræði og vera leikinn i að nota landabréf.

13. gr.
Kennslustundir í hverjum bekk skulu vera 30—33 á viku. Á laugar- 

dögum skal kennsla eigi standa lengur en til hádegis.

14. gr.
Skólaárið byrjar 1. október og endar 30. september. 1 fyrsta og öðrum
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bekk skal bekkjarprófum lokið síðast i mai, en prófuin i þriðja og fjórða 
bekk í júni.

15. gr.
Þessi skulu vera lögboðin leyfl: 1) Jólaleyfi frá Þorláksmessu til 

þrettánda, að báðum þeim dögum meðtöldum; 2) Öskudagur; 3) Fáskaleyfi 
frá miðvikudegi fyrir skirdag til þriðja i páskum; 4) Hvitasunnuleyfi frá 
laugardegi fyrir hvitasunnu til þriðja i hvitasunnu; 5) Sumardagurinn fyrsti;
6) Afmælisdagur konungs, 17. júni, 1. desember og setningardagur Alþingis;
7) Sumarleyfi frá þvi prófum er lokið og til 30. september. Öðrum leyfum 
ræður skólameistari, og skulu þau einkum notuð til iþróttaiðkana og náttúru- 
fræðirannsókna.

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, kennslu allri, húsum skóláns og áhöldum. Skóla- 
meistari 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 í 5000 kr. Auk 
þess nýtur hann ókeypis húsnæðis i skólahúsinu, Ijóss og hita. Hafi skóla- 
meistarinn aðalnmsjón með heimavist, fær hann þess vegna 2000 kr. i risnufé.

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 i 16 ár, verða yfirkennarar. Skólameistari 
og kennarar njóta dýrtiðaruppbótar samkvæmt launalögum.

Skólameistari ræður aukakennara og stundakennara, eftir þvi sem fé 
er veitt til i ijárlögum. 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 kennslumálastjórninni að fækka um 2—4 stundir skyldu- 
kennslu skólameistara eða fastra kennara, sem hafa mikil aukastörf við skrif- 
legar úrlausnir eða önnur sérstök aukastörf i þágu nemenda og skólans.

18. gr.
Til þess að geta orðið skipaður fastur kennari við skólann þarf om- 

sækjandi að hafa tekið kennarapróf við háskóla í kennslugreinum sinum, hafa 
kynnt sér allitarlega kennsluaðferðir og heimilisbrag i nokkrum samskonar 
skólum og hafa sýnt með að minnsta 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 snertir 
kennara, sem nú starfa við skólann, og aðra umsækjendur, sem hafa með 
afburðum í kennslu sýnt, að þeir séu eftirsóknarverðir starfsmenn við skólann.

19. gr.
Skólameistari boðar til kennarafunda og stýrir þeim. Kennarafundi 

skulu fastir kennarar og aukakennarar skólans sækja, og hafa þeir atkvæðis-
Alpt. 1930. A. (42. lðggjafarþiog). 43
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rétt. Ennfremur sækja þeir stundakennarar fundi, er þess óska, eða skóla- 
meistari kveður til sérstaklega, en eigi hafa þeir atkvæðisrétt.

20. gr.
Skólameistari ræður skólalækni til 3 ára i senn, og skal hann lita eftir 

heilbrigði nemenda og hollustuháttum skólans.

21. gr. •
Kennslumálaráðuneytið hefír yfírstjórn skólans.

22. gr.
Kennslugjöld skal greiða í skólasjóð. Ákveður stjórnarráðið hæð þeirra 

i samráði við fræðslumálastjóra og skólameistara. Aidrei 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.

23. gr.
Svo fljótt sem ástæður rikissjóðs leyfa skal koma upp heimavistum 

fyrir 40 tii 50 nemendur skólans og búa þær nauðsynlegum húsgögnum á 
kostnað ríkissjóðs. 1 heimavistahúsinu skal vera íbúð fyrir kennara til um- 
sjónar 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.

24. gr.
Ráðuneytið setur reglugerð fyrir skólann, er kveður nánar á um ein- 

stök atriði, er hann varða, svo sem verksvið skólameistarans og kennarafunda, 
umsjón með skólahúsi, skyldur kennara til umsjónar með nemendum og 
annað, er þurfa þykir.

25. gr.
Meðan skólinn er haldinn i núverandi skólahúsi, tekur hann eigi á 

móti fleiri nemendum en svo, að i hverri ársdeild séu 2 bekkir, fullskipaðir 
við kennslu i sameiginlegum námsgreinum máladeildar og stærðfræðideildar. 
Nú verður nemendatala deildanna svo misjöfn, að eigi rúmast allir nem- 
endur annarar deildarinnar i einum bekk við kennsluna í sérfræðum þeirrar 
deildar, og skal þá aukreitis halda uppi sérkennslu fyrir þá nemendur, er 
umfram verða.
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Wd. 90. Breytlngartlllaga

við frv. til laga nm íslandsbanka.

Frá ólafi Tbors.
Við 1. gr.

Aftan við greinina bætist: Fyrir þann tima skal þriggja manna mats- 
nefnd, skipnð af bankastjórnm Landsbanka íslands, hafa rannsakað hag bankans. 
Sknln þeir Pétnr Magnússon, hæstaréttarmflm. og Jakob Möller bankaeftirlitsm. 
vera matsnefndinni til aðstoðar.

Ed. ÍOO. Breytlngartlllögur

við frv. til laga nm Menntaskólann í Reykjavik.

Frá menntamálanefnd.

1. Við 12. gr. Á eftir 3) komi nýr liðnr, sem verðnr 4), þannig: í þýzkn: Hafa 
nnmið nndirstöðnatriði málsins, eftir nánari ákvæðnm kennslnmálastjórnar.

2. Við 14. gr. Siðari málsgrein orðist svo:
Prófnm skal að jafnaði lokið siðast i júni, en þó getnr ráðherra, að 

fengnnm tillögnm skólameistara, ákveðið, að prófnm í fyrsta og öðrnm bekk 
sknli lokið siðast i mai. 7

Wd. IO1. Wefndarillt

nm frv. til laga nm breyt. á lögnm nr. 75, 28. nóv. 1919, nm skipnn barna- 
kennara og lann þeirra.

Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.

Nefndin er ósamþykk nm afstöðn til málsins. Meiri hl. mælir með frv. 
óbreyttn, en minni hl. (HJ) vill fella það.

Um ástæðnr fyrir afstöðn sinni til málsins visar meiri hl. til þess, er 
fram kom við framsögn málsins og við nmræðnrnar á siðasta þingi.

Alþingi, 12. febrúar 1930.

Halldór Stefánsson, Héðinn Valdimarsson. 
form. og frsm.

Sig. Eggerz. ólafnr Thors.
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lid. 102. Frumíírp

til laga um hafnargerð á Dalvík.

Flutningsm.: Bernharð Stefánsson.

Til hafnargerðar á Dalvik veitast úr ríkissjóði ’/s kostnaðar, allt að 
kr. 150000, gegn því að frá hafnarsjóði Dalvíkur komi ’/s kostnaðarins, kr. 
150000, og Svarfaðardalshreppi ’/s kostnaðar, kr. 75000.

2. gr.
Ríkisstjórninni veitist heimild til að ábyrgjast, fyrir hönd rikissjóðs, 

allt að kr. 150000 lán, er hafnarsjódur Dalvíkur kann að fá til hafnargerðar, 
gegn ábyrgð sýslunefndar Eyjafjarðarsýslu.

Tillag úr ríkissjóði og ábyrgð rikisins er bundin þvi skilyrði, að yfir- 
umsjón með verkinu og reikningshald sé falið manni, sem stjórnarráðið 
samþykkir.

3. gr.
Sérhver 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 
þpla þær eignakvaðir, óhagræði eða takmörkun á afnotarétti, sem hafnargerðin 
hefir í för með sér, allt gegn þvi, að fullar bætur komi fyrir. Náist ekki sam- 
komulag um bæturnar, skulu þær ákveðnar með mati þriggja dómkvaddra 
manna, að tilkvöddum báðum málsaðilum. Kostnaðurinn við matið greiðist 
úr hafnarsjóði Dalvíkur.

4. gr.
Hafnarmerki skulu vera: Frá upptökum hafnargarðsins i fjörunni, 

innan við Brimnestöng, eftir legu garðsins i austur, og úr enda hans bein 
lina til lands, i takmarkalinu verzlunarlóðarinnar á Böggvisstaðasandi.

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

neina bryggju eða önnur mannvirki, né fylla upp eða dýpka út frá landi, 
nema eftir tillögum hafnarnefndar og með samþykki hreppsnefndar Svarfaðar- 
dalsbrepps. Sá, sem vill gera eitthvert slikt mannvirki, skal senda hafnarnefnd- 
inni beiðni um það, og skal beiðninni fylgja lýsing á því og uppdráttur, ef 
með þykir þurfa. Hafnarnefnd afgreiðir siðan málið til hreppsnefndar.

Sá, sem fengið hefir slikt leyfi, skal skyldur að halda mannvirkinu svo 
við, að engin bælta stafi af þvi.

Brot gegn þessari grein varða sektum, frá 50—500 kr., og hafnarnefnd 
getur látið nema burt mannvirkið á kostnað eiganda.



Þingskjal 102 341

6. gr.
Hreppsnefnd Svarfaðardalshrepps hefir á hendi stjórn hafnarmálefn- 

anna, undir yfirnmsjón atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins.
Hreppsnefndinni er heimilt, með samþykki atvinnumálaráðuneytisins, 

að taka eignarnámi lönd og lóðir, sem liggja að höfninni og nauðsynleg 
kynnu að vera til hagnýtingar hennar og fyrir kauptúnið.

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

1 hafnarnefnd sitja 3 menn, 2 kosnir af hreppsnefnd Svarfaðardalshrepps, en 
1 af sýslunefnd Eyjafjarðarsýslu. Nefndarmenn skulu kosnir til 3 ára og 
gengur 1 úr árlega, fyrstu 2 árin eftir hlutkesti.

8. gr.
Eigum hafnarsjóðs má aðeins verja i þaifir hafnarinnar. Hrepps- 

sjóður ábyrgist skuldir hafnarsjóðs og hreppsnefnd hefir ábyrgð á eigum 
hafnarinnar.

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

eignir hafnarsjóðsins eða kaupa nokkrar nýjar fasteignir, taka lán til lengri 
tíma en að þau verði borguð aftur af tekjum þess árs, sem fer í hönd, né 
endurnýja slik lán eða fresta borgunartimanum, og ekki heldur gera nein þau 
mannvirki við höfnina, sem eru svo stórva^in, að árstekjurnar hrökkvi ekki 
til að koma þeim í framkvæmd.

10. gr.
Hafnarsjóður á allt það land innan hafnarinnar, sem nú flýtur yfir 

með stórstraumsflóði.
11. 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 hér segir:

1. Árlegt gjald af bryggjum og öðrum mannvirkjum, sem gerð eru sam- 
kvæmt 5. gr.

2. Helming hækkunar lóðarleigu i landi þeirra jarða, er að höfninni liggja, 
og allt að hluta lóðargjalda 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 lóðarnotendur þá 
greiða i hafnarsjóð allt að */» af þeirri upphæð, sem matið er bærra en 
núverandi leigumáli ákveður.

3. Af skipum og bátum, er hafna sig á Dalvikurhöfn, 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, ef þær eru ekki settar i land.
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d. Bryggjugjald af skipum, er leggjast við bryggjur hafnarinnar.
e. Festargjald af skipum, sem nota festar hafnarsjóðs.
f. Allt að Vi hlut af hverjum vélbáti, 6 smálesta eða stærri, og hlutfalls- 

lega af síldveiðiskipum og togurum, en allt að '/t blutar af smærri 
vélbátum en 6 smálesta og róðrarbátum.
Gjöld þessi, sem og gjöld fyrir afnot af öðrum eignum hafnarinnar, 

skulu ákveðin i reglugerð, sem hreppsnefnd Svarfaðardalshrepps semur og 
atvinnumálaráðuneytið 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 skemmtiskip skulu undanþegin gjöldum til hafnarsjóðs sam- 
kvæmt 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, getur þá hreppsnefndin, 
með sérstöku samþykki stjórnarráðsins fyrir hvert ár, ákveðið, að leggja megi 
aukatoll á aðflútningsgjaldskyldar og útflutningsgjaldskyldar vörur. Gjaldið má 
þó aldrei fara fram úr 4% af tolli þeim, er greiða ber í ríkissjóð. Það, sem 
þá kann að vanta, greiðist úr sveitarsjóði Svarfaðardalshrepps. Öll gjöld til 
hafnarsjóðs má taka Jögtaki.

13. gr.
Reikningsár hafnarsjóðs 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 samþykktar fyrir 
árslok, ásamt nauðsynlegum skýringum á einstöku gjalda- og tekjuliðnm.

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, skal hún þá senda ráðuneytinu sérstaka 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 sér.

16. gr.
Komi það i ljós, þegar fram á árið liður, að óumflýjanlegt sé að sinna 

einhverjum aðgerðum utan áætlunar, eða fara fram úr áætluðum fjárhæðum, 
ber hafnarnefnd að tilkynna það hreppsnefnd i tæka tið. Fallist hún á tillögur 
hafnarnefndar, skal þegar leita samþykkis ráðuneytisins til þess að vikja megi 
frá áætluninni. Fyrr má ekki framkvæma verkið né stofna til tekjuhalla.
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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, allt það, er Iýtur að greiðri og hættulausri umferð um 
höfnina, góðri reglu og öðru höfninni viðvikjandi, og við þykir þurfa. 1 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 reglu- 

gerðum, sem settar verða samkvæmt þeim, skal fara sem almenn lögreglumál.

Greinargerð.

Frumvarp þetta er borið fram samkv. ósk hreppsnefndarinnar i Svarfað- 
ardalshreppi. Er mál þetta hreppsbúnm hið mesta áhngamál og ern þeir reiðn- 
búnir til að leggja mikið á sig til að kcma þvi i framkvæmd, enda er þetta 
hið mesta nauðsynjamál fyrir þá og nærliggjandi sveitir. Á Dalvfk er nú þegar 
allmikil útgerð og mnndi að sjálfsögðn ankast stórnm, ef höfnin yrði bætt, þvi 
önnnr skilyrði til útgerðar ern þar góð. En á meðan ekkert er gert til nmbóta 
höfninni, er útgerðin i sifelldii hættn stödd. í þessn sambandi skal þess getið, að 
i stórhriðinni fyrir jólin i vetnr eyðilögðnst að fnlln 5 bryggjur á Dalvik. Segja 
knnnngir menn, að þar þnrfi til jafnaðar að endnrbyggja hverja bryggjn 4.—5. 
hvert ár, og er þetta byggt á a. m. k. 20 ára reynsln. Það mnn láta nærri, að hver 
bryggja kosti 5—8 þús. kr., og er þá anðsætt, hviliknr baggi þetta er fyrir bátaútveginn.

1 öðrn lagi er á það að lita, að npp af Dalvik liggnr ein hin blómlegasta 
sveit á Norðnrlandi, með miklnm framtfðarmögnleiknm, en samgönguleysi hefir 
mjög staðið henni fyrir þrifnm til þessa. Mnndi góð höfn, eins og gefnr að skilja, 
mjög breyta aðstöðnnni í þvi efni til hins betra.

Þetta frv. er að mestn leyti sniðið eftir lögnm nm hafnargerð á Skaga- 
slrönd, sem siðasta Alþingi samþykkti. Þannig er t. d. framlag rikissjóðs ákveðið 
hlntfallslega það samá í frv. eins og i þeim lögnm, og sömnleiðis ábyrgð rikis- 
ins. Er i alla staði sanngjarnt og eðlilegt, að rikið, á sinnm tima, veiti hlutfalls- 
lega sama stnðning til hafnargerðar á Dalvfk eins og á Skagaströnd.

Vitamálaskrifstofan hefir gert teikningu og kostnaðaráætlnn af þessn fyr- 
irbngaða mannvirki, og áætlar hún, að verkið mnni kosta nm 300 þús. kr. Verða 
gögn þau, er að þessn lúta, fengin nefnd þeirri, er væntanlega fjallar nm málið.

Þar eð siðasta Alþingi afgreiddi lög, sem frv. þetta er sniðið eftir, eins 
og áðnr er sagt, þykir ekki þörf á að gera sérstaka grein fyrir einstökum greinnm frv.
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£d. ÍOS. Breyiln<artlllaga

við framvarp til laga nm stofnan fingmálasjóðs íslands.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Við 2. gr. í stað »1. janí< komi: 15. júni.

Jlí«l. 104. Frnmvarp

til laga um hafnargerð á Akranesi.

Flutningsm.: Pétur Ottesen.

1. gr.
Til hafnargerðar á Akranesi veitast úr rikissjóði ’/s kostnaðar, eftir 

áætlun, sem rikisstjórnin hefir samþykkt, þegar fé er veitt til þess í fjárlögum, 
allt að kr. 480000 — fjögur hundruð og áttatiu þúsund krónur — gegn % 
frá hafnarsjóði Akraness.

2. gr.
Rikisstjórninni veitist heimild til að ábyrgjast fyrir hönd rikissjóðs allt 

að kr. 500000 — fimm hundruð þúsund króna — lán, er hafnarsjóður Akra- 
ness kann að fá til hafnargerðarinnar, gegn ábyrgð Borgarfjarðarsýslu. Til- 
lagið úr ríkissjóði og ábyrgð rikissjóðs er bundin þvi skilyrði, að yfirumsjón 
með verkinu og reikningshald sé falið manni, sem atvinnumálaráðu- 
neytið samþykkir.

3. gr.
Sérhver 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 afnotarétti, sem hafnar- 
gerðin hefir i för með sér, allt 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 Akraness. 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 dómkvödd- 
um mönnum. Kostnaðinn við yfirmatið greiðir sá, er þess hefir krafizt, ef 
matsupphæðinni verður ekki breytt meira en sem nemur 10% af hinniákveðnu 
endurgjaldsupphæð, ella greiðist kostnaðurinn úr hafnarsjóði Akraness.
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4. gr.
Hafnarmerki skulu vera: Frá Vestriflasartá um Syðriflasarenda í 

Þjótarsker og þaðan sjónhending á vestanverðan Sólmundarhöfða.

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

neina bryggju eða önnur mannvirki, né fylla upp eða dýpka út frá landi 
nema eftir tillögum hafnarnefndar og með samþykki hreppsnefndar Ytri- 
Akraneshrepps. Sá, sem vill gera eitthvert slíkt mannvirki, skal senda hafnar- 
nefndinni beiðni um það, og skal beiðninni fylgja lýsing á því, svo og upp- 
dráttur, ef með þykir þurfa í tvennu lagi, og heldur hafnarnefnd öðru ein- 
takinu. Hafnarnefnd afgreiðir siðan málið til hreppsnefndar.

Sá, sem fengið hefir slikt leyfi, skal skyidur 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 Ytri-Akraneshrepps hefir á hendi stjórn hafnafmálefn- 

anna undir yfirumsjón atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins.

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

1 hafnarnefnd sitja 3 menn, 2 kosnir af hreppsnefnd Ytri-Akraneshrepps, en 
1 af sýslunefnd Borgarfjarðarsýslu. Nefndarmenn skulu kosnir til 3 ára, og 
gengur 1 úr árlega, fyrstu 2 árin eftir hlutkesti. Að minnsta kosti 2 nefndar- 
menn skulu eiga heima i Akraneskauptúni eða í nágrenni þess.

8. gr.
Eigum hafnarsjóðs má aðeins verja i þarfir hafnarinnar. Hreþpssjóður 

ábyrgist skuldir hafnarsjóðs og hreppsnefndin hefir ábyrgð á eignum hafnarinnar.

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 horguð aftur af tekjum þess ára, sem fer 
i hönd, ué 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 i framkvæmd.

10. gr.
Hafnarsjóður á allt það land innan hafnargarðs, sem nú flýtur yfir 

með stórstraumsflóði.
Alþt 1930. A. (42. lðggjafarþing); 44
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11. 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 hér segir:

1. Árlegt gjald af bryggjum og öðrum mannvirkjum, sem gerð eru samkv. 5. gr.
2. Áf skipum og bátum, er hafna sig á Akraneshöfn, og farmi þeirra:

a. Lestagjald.
b. Vitagjald.
c. Vörngjald. — 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 breppsnefnd Ytri-Akraneshrepps semur og at- 
vinnu- og samgöngumálaráðuneytið staðfestir, og skal í henni ákveða, hver 
skuli greiða þau og innheimta.

Herskip og skemmtiskip skulu undanþegin gjöldum til hafnarinnar 
samkv. tölul. 2 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- 
nefndiu, með sérstöku 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 gjöldin 
samkv. 11. gr., má taka lögtaki.

13. gr.
Reikningsár hafnarsjóðs 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 samþykktar 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 víll gera einhverjar þær ráðstafanir, er samþykki atvinnumála- 
ráðuneytisins þarf til, og skal hún þá senda ráðuneytinu sérstaka 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 sér.
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16. gr.
Eomi það í Ijós, þegar fram á árið líður, að óumflýjanlegt sé 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 Ieitað samþykkis ráðuneytisins til þess að 
vikja megi frá áætlunínni. Fyrr má ekki framkvæma verkið né 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, allt 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, sem settar verða samkvæmt þeim, skal fara sem almenn lög- 
reglumál.

Greinargerð.

Á almeunum hreppsfundi, sem haldinn var á Akranesi i s. I. janúar- 
mánuði, var samþykkt i einu hljóði svo hljóðandi tillaga:

»Almennur hreppsfundur á Akranesi 11. jan. 1930 felur hreppsnefnd og 
hafnarnefnd að vinna áfram að undirbúningi hafnarbóta á Krossvik á 
Akranesi, á þeim grundvelli, sem lagður er með hafnaruppdrætti og kostn- 
aðaráætlun vitamálaskrifstofunnar. Jafnframt þessu felnr fundurinn hrepps- 
nefnd og hafnarnefnd að leita stuðnings þings og stjórnar til framkvæmda 
hafnarbótanna*.

1 tilefni og framhaldi af þessari samþykkt hefir hreppsnefnd og hafnar- 
nefnd Ytri-Akraneshrepps skrifað mér eftirfarandi bréf:

»Með skfrskotun til samþykktar, sem gerð var á almennum hreppsfundi, 
er haldinn var 11. jan. 1930, til að ræða hafnarmál Akraneskauptúns, felum 
vér yður, herra alþingismaður, að flytja á Alþingi þvf, er f hönd fer, frum-
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varp til laga um bafnargerð á Krossvik á Akranesi, samkvæmt nppdrætti 
og kostnaðaráætlun, sem vitamálastjórnin hefir gert«.

Akranesi, 16. jan. 1930.

Virðingarfyllst.

í hreppsnefnd Ytri-Akraneshrepps: í hafnarnefnd Ytri-Akraneshrepps:

Jón Sigmundsson/oddviti. Ólafur B. Björnsson,
Árni Bergþórsson, Ármann Halldórsson,
Jón Jónsson, Sigurður Hallbjarnarson,
Þorsteinn Briem, Haraldur Böðvarsson.
Ólafur B. Björnsson.

Það eru nú liðin fjögur ár sfðan byggð var bryggja við bátaleguna Lamb- 
hússund á Akranesi. Þessi lendingarbót gerði ibúnm kanptúnsins það kleift að 
stnnda fiskveiðar heiman að á vélbðtnm á vetrarvertiðinni. Áðnr nrðu þeir að 
sækja sjó frá óðrnm veiðistöðvum við sunnanverðan Faxaflóa á þessnm tima árs, 
einknm Sandgerði.

Reynslan hefir sýnt það, að þan fiskimið, sem sótt er á af Akranesi á 
þessum tiina, eru fullkomlega jafnfiskisæl og þau mið, sem sótt er á frá veiði- 
stöðvnnnm sunnanverðu flóans. Það kom og þegar i ljós, að þessi nýjn Aknr- 
nesingamið tókn hinum stórlega fram um það, að veiðarfæraslit er þar miklu 
minna, söknm þess, að botninn er þar sléttari og mnn minni straumur.

Bátalegnnni á Lambhússundi er þannig háttað, að innsigling er þar mjög 
slæm og hættuleg i brimum, enda oft með öllu ófær. Sjálft er sundið svo grnnnt, 
að stærri vélbátar taka þar niðri nm stórstraumsfjöru. Þetta er þvi hættnlegra, 
þar sem botninn er óhreinn, steinar á víð og dreif og auk þess stórt sker í miðjn 
snndinn, og að töluverður öldugangnr getnr orðið þar nm fjörn, þegar brim er 
og vindur stendnr af útsnðri.

Þegar svo stendnr á, verðnr mjög mikill sjógangnr á snndinn, þegar há- 
sjávað er, og er þá bátnm þar mjög mikil hætta búin, enda hefir það oft komið 
fyrir nndir þessnm kringnmstæðnm, að bátarnir hafa dregið akkerin úr stað, 
rekizt hver á annan og stundnm slitnað npp með öllu og rekið á land.

Auk þeirra annmarka á Lambhússnndi, sem nú hefir verið lýst, þá er 
það svæði, sem tiltöknmál er að nota fyrir bátalegn þarna, tiltölnlega mjög lítið.

Það er nú svo komið útgerð á Akranesi, að það er gersamlega ómögn- 
legt að koma fyrir fleiri bátnm en nú eru á snndinn.

Og þvi aðeins þótti tiltöknmál að bafa þar þann bátafjölda, sem þar er 
nú, að á siðastliðnn snmri var lagt í ærinn kostnað við að leggja botnfestar nm 
sundið, svo hægt væri að nota legusvæðið út í yztu æsar.

Ank vélbátanna ern nú gerð út frá Akranesi tvö gufuskip á línuveiðar. 
Þau fljóta ekki inn á Lambhússund og þess vegna ekki hægt að afgreiða þau 
þar heima eins og nú er ástatt, nema þegar gótt er veður.

Þar sem bátalegan á Akranesi er nú fullskipuð, þá er þar með fyrir það



girt, að hægt sé að færa þar nokkuð út kviarnar með vélbátaútgerðina frá því 
sem nú er.

Þá aukningu, sem hér eftir kynni að verða þar á fiskiflotannm, yrði 
þess vegna að byggja á því, að gera bátana út frá veiðistöðvunum sunnan flóans, 
ef þess væri þá kostur. En reynslan hefir Sýnt AkurnesÍDgum það mjög greini- 
lega, hver geysimunur er á því, að þurfa að stunda fiskiveiðar i öðrum veiði- 
stöðvum, og á hinu, að hafa aðstöðu til þess að leggja aflann á land heima 
fyrir.

Nú er þegar fengin reynsla fyrir þvi, að af Akranesi er gott til sóknar á 
hin aflasælustu og að öðru leyti beztu fiskimið, sem enn eru þekkt við Fsxaflóa, 
og sú framþróun, sem orðið hefir i útgerðinni þar seinustu árin, sýnir Ijóslega, 
að Akurnesingar hafa ekki látið undir höfuð leggjast að færa sér þessa aðstöðu 
i nyt.

Eins og nú er komið er hafnleysið á Akranesi til hins mesta hnekkis, 
ekki einungis fyrir það byggðarlag, heldur fyrir alla þá menn viðsvegar af land- 
inu, sem árlega stunda fiskveiðar á Faxaflóa á vetrarvertiðinni, og tvimælalaust 
mundu kosta kapps um að nota þá góðu aðstöðu, sem þar er til fiskveiða, ef 
þar væri gerð höfn.

Það er af þessum ástæðum, þessari knýjandi nauðsyn, að vaknaður er 
almennur áhugi fyrir þvi á Akranesi að gera þar höfn.

Það hafa verið gerðar itarlegar atbuganir á þvi, hvar tiltækilegast væri 
að gera hafnarbætur á Akranesi. Hefir i þvi efni sérstaklega komið til athugunar 
endurbætur á bátalegunni á Lambhússundi, sem er vestanverðu við Skagann, og 
möguleikar á hafnarbótum á Erossvik, sem er að sunnanverðu. Það kom brátt 
i ljós, að ekki væri tiltækilegt að gera neinar hafnarbætur á Lambhússundi, 
sem nokkur úrlausn til frambúðar væri fólgin f, þegar af þeirri ástæðu, að ekki 
er hægt að dýpka sundið, sökum þess hve botninn er harðnr og að innsiglingin 
á sundið er grunn og að þar er mjög brimasamt. Á Krossvik aftur á móti er 
innsiglingin ágæt, mikið dýpi og botninn svo sem bezt verður á kosið i skipa- 
legu. Krossvfk er opin fyrir landsynningi og sunnanátt, og er þvi engum skipnm 
viðvært þar nú, þegar sunnanáttir ganga. Við mjög itarlega rannsókn, sem gerð 
hefir verið á þvi af verkfræðingum, hvar tiltækilegast þætti að byggja höfu við 
Krossvik, hefir vitamálastjóri komizt að þeirri niðurstöðu, að heppilegast væri 
að byggja garð fram af svokölluðum Akursklettum um 135 m. frá flóðlínu, en 
þaðan breyti garðnrinn stefnu i austnorður yfir 5—6 m. dýptarlfnu, og verður sá 
hluti garðsins um 91 m. langur. Við garðinn verður nægjanlegt dýpi og rúmgott 
fyrir afgreiðslu stórra skipa, en innan við landlinuna má afgreiða smærri skip 
og báta.

Fyrir innan garðinn er höfnin; er það rúmgott svæði og skjól f öllum 
áttum og sléttur sjór. Samkvæmt áætlun vitamálastjórans kostar hafnargarðurinn 
með bryggjum til að afgreiða við stærri og smærri skip og umbúnaði í landi 
1200000 krónur. Það er óneitanlega mikið f ráðizt að hrinda i framkvæmd svo 
kostnaðarsömu fyrirtæki sem þessi hafnargerð er, en þegar þess er gætt, hve 
stórfelldir framfaramöguleikar eru tvímælalaust tengdir við þetta fyrirtæki, þá er 
það auðsætt, að þessi hafnargerð er hin mesta lyftistöng fyrir sjávarútveginn.
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Þá skal loks á það bent, að þó að það hafi svona mikinn kostnað i 
för með sér að gera góða og trygga höfn á Akranesi, þá sýna þó rannsóknir 
þær, sem gerðar hafa verið á þvi, hvað kosta myndi að gera svipaðar hafnar- 
bætur i öðrum veiðistöðvnm hér við Faxafióa — þar sem þess er annars nokkur 
kostnr — að þessar hafnarbætnr á Akranesi sén tiltölnlega langsamlega ódýrastar.

Þegar nú þar við bætist, hversn hagstætt er að sækja af Akranesi á hin 
beztu og aflasælnstn fiskimið flóans, þá er það anðsætt, að Akranes er fyrir allra 
hlnta sakir kjörið höfnðsetnr vélbátantgerðarinnar við Faxafióa.

Ed. 105. Framvarp

til laga nm veiting rikisborgararéttar.

(Eftir 2. umr. i Ed.)

Rikisborgararétt skulu öðlast:
1. Peter Jakob Andreassen Steffensen, verkam. i Reykjavik, fæddur i Noregi.
2. Frantz Adolph Hákansson, fyrv.veitingam.i Reykjavik, fædduri Danmörku.
3. Almar Viktor Normann, lýsismatsm. i Reykjavik, fæddur i Noregi.
4. Harald Elisar Svendsaas, vélstjóri i Neskaupstað, fæddur i Noregi.
5. Jóhann Severin Sjursen, sjóm. i Hafnarfirði. fæddur i Noregi.

Hd. 106. Framvarp

til laga um breyting á lögum nr. 73, 22. nóv. 1907, um útfiutning hrossa. 

(Eftir 2. umr. i Nd.)

1. gr.
2. málsgrein 1. gr. laganna skal orða svo:
Ennfremur er bannað að flytja til sölu á erlendum markaði yngri 

hross en 3 vetra og eldri en 10 vetra. Hross 2 vetra má þó flytja út, ef þau 
eru falleg útlits og ekki lægri en 126 cm. eða 48 þuml. (bandmál).

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi/
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Sd. 107. Þlngaálylttun

um dýrtiðaruppbót á laun embættis- og starfsmanna rikisins.

(Afgreidd frá Nd. 13. febrúar).

Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að greiða öllum embættis- 
og starfsmönnum rikisins sömu dýrtiðaruppbót árið 1930 og greidd var á laun 
þeirra árið 1928.

Þessi heimild nær einnig til stofnana rikisins, er greiða dýrtiðarupp- 
bót á laun eftir sömu reglum og rikissjóður.

Loks tekur heimildin til þeirra, er dýrtiðaruppbót fá á eftirlaun eða 
styrki samkv. 18. gr. fjárlaganna.

Md. 109. Nefndarállt

um frv. til laga um heimild fyrir rikisstjórnina til nokkurra ráðstafana vegna 
alþingishátiðarinnar 1930.

Frá fjárhagsnefnd.

Frumvarp þetta var flutt i Ed. eftir tiimælum alþingishátiðarnefndar i 
samráði við stjórnina. Telur nefndin rétt að leggja til, að það verði samþykkt óbreytt

Aiþingi, 13. febrúar 1930.

H. Stefánsson, Héðinn Valdimarsson, Hannes Jónsson,
form. frsm. fundaskr.

Sig. Eggerz. Ólafnr Thors,
með fyrirvara.

■d. 109. Frnmvarp

til laga um ágang búfjár.

Flutningsmenn: Bernharð Stefánsson, Jörundur Brynjólfsson.

I. KAFLI.

Um búfé og friðhelgi lands.

1- gr.
Búfé er talið i lögum þessum allur sá peningur, sem landbúnaður hefir
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framleiðslu af, svo sem: Kýr, bross, sauðfénaður, geitur, svín, alifuglar og ef 
einhverjar nýjar dýrategundir flytjast hingað inn, sem nú eru hér óþekktar.

2. gr.
Gróður lands er friðhelgur, og er því hver búfjáreigandi skyldur að 

gæta búfjár sins, að það geri ekki öðrum skaða, með þeim nánari ákvörðun- 
um og takmörkunum, sem lög þessi setja.

II. KAFLI.

Um vörzluskyldu.

3. gr.
Þar, sem girðingar greina lönd jarða og settar hafa verið sem varzla 

af öllum aðilum, skal ávallt skylt að halda þeim við, svo að fullkomin varzla 
sé, eftir þeim kostnaðarhlutföllum, sem girðingin hefír verið sett upphaflega, 
nema nýir samningar verði. Sé samgirt fyrir fleiri býli, er skipt lönd eiga, og 
einn verði fyrir ágangi sökum girðingar, skal bæta ágang eftir mati, ef ekki 
er i samningi eða samþykkt. Sé vanrækt viðhaldsskylda af einhverjum aðilja 
og ágangur hlýzt af, ber sá ábyrgð, er vanrækti. Sömuleiðis geta menn i fé- 
lagi komið á hverskonar vörzlu sem er um lönd jarða eða landshluta eða 
milli jarða, eða girt af afréttarlönd, en jafnan skal þá greinilega fram tekin i 
samningi kostnaðarhluttaka hvers i byggingu og viðhaldi. Gildir sama um 
vanrækslu i þessu efni og áður er tekið fram i þessari grein.

4. gr.
Hvert kauptún, sem hefir sérstaka stjórn eða er sérstakt sveitarfélag, 

er skylt að gera trygga vörzlu um allt 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 
vörzlu um alla eignina, þó ekki nema utan túna eignarinnar, ef stór lönd eru.

5. gr.
Skyldur er eigandi ágangsfénaðar að taka þátt í girðingarkostnaði fyrir 

engjar eða ræktað land annars manns, ef það liggur undir verulegum ágangi 
að öðrum kosti.

III. KAFU.

Um ítök.

6. gr.
Hvarvetna þar, sem jarðir eiga beitaritök i annara lönd, en eiga þar 

ekki land undir, skal skylt að annast, að landeigandi bíði þar engan ágang fram 
yfir það, semi itaksrétlindi heimila, og enga vörzlu getur itakseigandi þar sett,
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sem landspjöll eru að, nema með leyfi landeiganda. Sé um skóg að ræða, 
gilda þar um þau ákvæði í lögum eða reglugerðum, sem á hveijum tíma eru 
i gildi til friðunar skóginum.

7. gr.
Nú á maður engjaitök i annars manns landi, og má þá landeigandi 

ekki beita þangað fénaði sinum frá þv.i 6 vikur eru af sumri og þar til búið 
er að slá ítakið og hirða að öllu. Itakséigandi skal láta vinna itakið næst eftir 
túnaslátt, nema öðruvísi semji með honum og landeiganda. Heimilt er itaks- 
eiganda að veita vatni á landið, ef hann fær þvi við komið, og má bann taka 
torf og grjót i landinu i stiflur og girðingar, er með þarf, en bæta skal hann 
landeiganda jarðspjöll, er verða af vatnsveitingu hans, eftir óvilhallra manna 
mati.

8. gr.
Heimilt er itakseiganda, þá er hann flytur hey af landinu, að beita 

hestum 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 landeiganda gerð sérstök 
landspjöll utan ítaksins.

9. gr.
Nú hefir itakseigandi girt slægjnitak sitt með lokuðum hliðum, og er 

honum þá aðeins beimilt að hafa loknð hlið frá því 6 vikur eru af sumri og 
þar til itakið er alhirt, eins og segir i 7. gr., nema þar sé undir vatnsveiting 
nýrækt til túngræðslu, eða tún; mega þá hlið ávallt vera lokuð. Á þá landeig- 
andi heimtingu á að fá metna beit sina i ítakinu og fulla greiðslu fyrir.

10. gr.
Ef landeiganda og itakseiganda kemur ekki saman um, hvort land- 

spjöll hafa gerð verið til tjóns Iandeiganda við notkun eða ræktun ítaks, eða 
hvað fyrir skuli greiða beit landeiganda, skal eftir ósk blutaðeiganda dóm- 
kveðja 2 menn til gerðarinnar; taka þeir sér oddamann, ef þarf. Greiðir itaks- 
eigandi og landeigandi kostnaðinn, að hálfu hvor. Gildir gerð þessara manna 
þar um.

IV. KAPLI.

Úm fjárrekstur i haga og innsetning búfjár.

11. gr.
Eigi má maður reka pening sinn til beitar nær annars manns landi eU 

500 m. (tvö hundruð faðma tólfræð), nema varzla sé i milli eða peningurinn 
bafður i höftum eða setið yfir honum, eða einhverjar aðrar hömlur af stað- 
háttum varni þvi, að hann fari inn yfir landamerki. Enginn má heldur byggja 
nær landamerkjum en nú var sagt sel, beitarhús, fjárréltir eða nokkur önnur 
peningshús, nema áður hafi þar staðið eða sá leyfi, sem land á á móti. Þó

Alpt 1930. A. (42. löggjafarping). 45
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má sá, er vill nota rétt til lands fast að merkjnm, ef hann hefir boðið gagn- 
aðilja að taka þátt i '/> girðingarkostnaði og hann ekki tekið því boði, vera 
undanþeginn þessum byggingarákvörðunum.

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 landa- 
merki, þá má sá, er fyrir beit verður, i fyrsta skipti taka þann pening og 
færa eiganda beim. Á þá eigandi að greiða fullt gjald fyrir heimreksturinn. 
Nú kemur peningurinn aftur inn á land grannans fyrir þessar sakir, og er 
honum þá heimilt að setja bann inn. Sama er og ef peningur annars manns 
skemmir girðingar eða garða, sem til vörzlu eru, eða stekkur yfir slíkar girð- 
ingar, enda séu þær i gildu standi.

13. gr.
Nú verður maður fyrir ágangi af annars manns fénaði fyrir aðrar 

sakir en segir i 11. gr., svo sem hirðuleysi fénaðareiganda, þrábeit eða fyrir 
enn aðrar orsakir, og hefir þá ágangsþolir sama rétt til innsetningar og allrar 
meðferðar eins og segir i 12.—17. gr.

14. gr.
Þá er ágangsfénaður 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 pen- 
ingurinn hefir gert á engjum, heyjum, túni, sáðgörðum og girðingum, eftir þvi 
sem 2 óvilhallir næstu grannar meta, er ágangsþolir kveður þar til, verði ekki 
samkomulag um skaðabætqr. Geri ágangsfénaður skaða að öðru leyti, svo sem 
með því að i honum er graðpeningur, sem gengur laus á þeim tfma, sem 
ágangsþoli verður að skaða, varðar það sérstökum skaðabótum, er meta skal 
á sama hátt. Taki maður pening í hagagöngu og gangi hann i annars manns 
land, skal fyrir hann greiða hálfu meira útlausnargjald.

15. gr.
Tregðist eigandi ágangsfénaðar að greiða útlausnargjald og skaðabætur, 

ef einhverjar eru, er þeim heimilt, er inn setti, að halda svo miklu af fénaðin- 
um, er útlausnargjaldinu og skaðabótunum nemur, þar til þvi er að fullu lokið.

16. gr.
Þegar ágangsþolir hefir sett inn ágangsfénað, skal hann samdægurs 

gera eiganda aðvart um það. Hann skal ætla fénaðinum nóg húsrúm og skal 
hann ábyrgjast, að hvorki falli hús á hann né hann troðist undir fyrir hús- 
þröng; 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. Sé málnytu- 
peningur settur inn, skal mjalta hann á hverju máli, og á sá málnytuna, er 
inn setti. Nú kemur eigandi ekki strax að vitja penings sins, og skal sá, er
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inn setti, geyma hann i 2 daga og gefa hey, ef með þarf, en fá skal hann 
allan þann kostnað endurgoldinn. Hafí eigandi ekki vitjað penings sins á 2 
daga fresti, er ágangsþoli heimilt að fá uppboð á svo miklum hluta fénaðarins, 
að hann fái allan sinn kostnað endurgoldinn, ásamt útlausnargjaldi og skaða- 
bótum, ef eru. Hinn hluta peningsins, er ekki fer fram sala á, skal færa eig- 
anda, og borgar hann hæfílegt gjald fyrir heimreksturinn.

17. gr.
Gf eigandi ágangsfjár tekur pening sinn, sem inn hefir verið settur, úr 

vörzlum annars manns að honum fornspurðum og án þess að hafa greitt 
áfallinn kostnað, varðar það sektum, 20—200 kr. Sé peningur kominn inn á 
annars manns land af þeim orsökum, sem segir i 11. og 13. gr., en befir þó 
ekki verið settur inn, má eigandi ekki taka hann þar að hinum fornspurðum, 
nema hann greiði honum fullt endurgjatd, hafi fénaðurinn 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 nokkur fénað annars manns og setji inn, þegar öðruvísi er ástatt 

en segir i lögum þessum, skal hann greiða fullt endurgjald fyrir skaða, er af 
því hlýzt, auk 10—80 kr. sektar.

V. KAFLI.

Um afréttarpening og strokufénað.

19. gr.
Gangi fénaður úr afrétt i lönd manna og geri þannig átroðning eða 

skaða, er ágangsþoli heimilt að reka hann aftur til afréttar, ekki styttra en i 
miðjan afrétt. Gerir bann hæfilegan reikning fyrir reksturinn til hlutaðeigandi 
sveitarstjórnar, er greiðir hann úr sveilarsjóði. Verði ágreiningur um reikning- 
inn, skulu 2 menn meta, er ágangsþolir og sveitarstjórn nefna, sinn hvor. 
Komi þeim ekki saman, taka þeir sér oddamann. Kostnaður við gerðina greið- 
ist af hálfu af hvorum aðilja.

20. gr.
Geri strokufénaður ágang á Iand manns og eigandi er svo fjarri, að hon- 

um verði ekki gert aðvart samdægurs, skal ágangsþolir taka fénaðinn i-vöktun 
þar til eigandi fær vitneskju um, sé það á þeim tima, að eigandi biði skaða af 
að missa fénaðinn. Ella skal með hann farið sem afréttarpening samkv. 19. gr. 
Fénaðareigandi greiðir ágangsþoli þóknun fyrir vöktun. En reki hann fénaðinn 
til afréttar, greiðir sveitarsjóður þess hrepps, er eigandi er búsettur i, kostnað- 
inn, og fer um það eins og segir i 19. gr. Vitji fénaðareigandi ekki þess fénaðar,
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er ágangsþolir hefir tekið i vöktun, á bæfllegum tíma eftir að hafa fengið vit* 
neskju þar um, skal farið með fénaðinn sem afréttarpening.
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VI. KAFLL 

Um itöla í óskipt lönd.

21. gr.
Þar, sem óskipt eru lönd milli tveggja jarða eða fleiri, er hverjum 

heimilt, er ofsett þykir i landið eftir afnotahlutföllum, að heimta ítölu frá 
hverjum notanda. Hreppstjóri og úttektarmaður framkvæma itöluna, og greiða 
ábúendur kostnaðinn eftir afnotahlutföllum.

Greinargerð.

Um ástæður fyrir frv. þessu visast til greinargerðar þeirrar, er fylgdi frv. 
i fyrra, þskj. 230.

Frv. þetta er flutt að tilhlutun landsstjórnarinnar.

Ald. 11O. Frmnvarp

til ábúðarlaga.

Flutningsm.: Jörundur Brynjólfsson, Bernharð Stefánsson.

I. KAFLI.

Um bggging jarða.

1. gr.
Hver maður, sem á jörð og hefir ekki fasta ábúð á sjálfur, skal selja 

hana öðrum á leigu og ávallt þannig, að hæfileg áhöfn sé á jörðinni, svo að 
hún ekki fyrir það gangi úr sér, og sveit sú, sem jorðin liggur i, missi einkis 
i af sköttum, sem af búinu eru greiddir.

Nú fær landsdrottinn ekki byggt jörð sina fyrir 15. marz, og skal hann 
þá fyrir 1. april bjóða sveitarstjórn jörðina til ráðstöfunar. Ef sveitarstjóm 
sinnir ekki þeirri málaleitun, skal hann láta bjóða jörðina upp til ábúðar frá 
næstu fardögum í þeirri þinghá, sem jörðin liggur. Ef enginn vill þá taka 
jörðina til leigu fyrir neitt eftirgjald, skal landeigandi banna öll afnot hennar
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og er honum þá eigi 6kylt að halda uppi lögskilum af henni, meðan hún er 
óbyggð. Nú býður landsdrottinn ekki sveitarstjórn jörðina né lætur hjóða 
hana upp til ábúðar, og skal hann þá skyldur að greiða öll lögboðin gjöld af 
henni.

2. gr.
Ef sveitarstjórn tekur við jörð til ráðstöfunar, ber hún ábyrgð á öllum 

jarðargjöldum til landsdrottins. Ef sveitarstjórn telur jörð byggilegri með því 
að skifta henni, er henni það heimilt. Skal hún þá láta gera nauðsynlegustu 
hús á jörðinni, sem leiðir af skiftingu, ef úttektarmenn telja, að jörðin muni 
þannig trygg í ábúð framvegis. Er landsdrottinn skyldur til að kaupa hús 
þau, er sveitarstjórn lét gera á jörðinni, ef þau svara til þeirra húsa, sem 
krafizt er á leigujörðum að mati úttektarmanna. Gildir sama um ábúðarrétt 
þeirra manna, er sveitarstjóm leigir jörðina, sem ákveðið er í lögum þessum.

3. gr.
Hjáleigu má byggja undir heimajörð, ef jörðin að mati úttektarmanna 

þarfnast þess. Sömuleiðis má sameina hjáleigur í eina jörð, ef það, að mati 
sömu manna, stuðlar að sjálfstæðari ábúð og tryggir ræktun.

4. gr.
Stofna má nýbýli i landi jarðar eftir þvi sem lög mæla fyrir.

5. gr.
Jörð skal ávallt byggja frá fardögum til fardaga, og skal um það bréf 

gera, sem er byggingarbréf fyrir jörðinni. Gera skal 2 samhljóða fmmrit af 
byggingarbréfi, er landsdrottinn og leiguliði rita nöfn sin undir i votta við- 
urvist. Heldur landsdrottinn öðru, en leiguliði hinu.

6. gr.
I byggingarbréfi skal greina landamerki jarðar og geta þeirra itaka, 

er hún á í annarra manna lönd, svo og þess, ef kvaðir eða ískyldur hvila á 
henni. Þá skal og kveða á i byggingarbréfi, hverja landskuld skuli greiða 
eftir jörðina og i hverju sé goldin. Svo og ef innstæðukúgildi fylgja jörðu, 
sbr. 22. gr.

Ennfremur skal nákvæmlega. taka fram um leiguliðamot samkvæmt 
lögum þessum, skyldur leiguliða og fyrir hverjar vanrækslur hann missir 
rétt sinn til ábúðar.

7. gr.
Nú hefir landsdrottinn vanrækt að gera byggingarbréf fyrir jörðu, 

og skal þá svo telja, að hún hafi verið byggð fyrir það eftirgjald, sem siðast 
var á henni, ef það að mati úttektarmanna hefir verið hæfilega sett og 
hvorugur, landsdrottinn eða leiguliði, getur sannað, að öðruvisi hafi verið
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um samið. Ef úttektarmenn telja, 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 bíður af þvi að komast ekki að 
jörð, hvort tveggja eftir mati úttektarmanna.

II. KAFLI.

Um ábúðartíma.

9. gr.
Allar jarðir skulu leigðar til lifstiðar, og hefir ekkja ábúanda rétt 

manns sins, jafnt fyrir það, þó að hún giftist aftur, ef hún hefir aðskilinn 
fjárhag. Heimilt er þó landsdrottni að taka jörð úr ábúð handa sjálfum sér, 
barni sinu eða fósturbarni, til eignar og ábúðar. En jafnan skal það tekið 
fram i byggingarbréfi og skal uppsögn ábúðar vera með að minnsta kosti árs 
fyrirvara.

10. gr.
Nú segir landsdrottinn upp ábúð samkvæmt 9. gr., en aðeins af yfir- 

skinsástæðum, þannig, að hann hvorki flytur sjálfur á jörðina né fær hana 
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 jörð og skgldur landsdrotíins.

11. gr.
Hverri jörð skulu fylgja öll nauðsynleg hús, sem landsdrottinn á, i 

góðu og gildu standi, eftir mati úttektarmanna. Skulu bæjarhús miðuð við 
þann fólksfjölda, er þarf til þess að nytja 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 í 
bezta meðallagi, að áliti læknis og hreppstjóra. Þó er rikissjóður undanskil- 
inn þessari húsaskyldu um þær þjóðjarðir allar og kirkjujarðir, sem liggja 
við auðn eða ætlaðar eru til almennra afnota.
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12. gr.
Aldrei skal metíð álag á jarðarhús, og ber landsdrottinn alla fyrningu. 

En skyldur er leiguliði að halda húsum við, þannig, að ekki fyrnist um skör 
fram fyrir handvömm og ávallt séu í nothæfu standi.

13. gr.
Skyldir eru úttektarmenn fimmta hvert ár að skoða öll hús á leigu- 

jörðum, hverjir í sinum hreppi, og gefa skýrslu um til landsdrottins. Skulu 
þeir sérstaklega athuga, hvernig gengið hefir verið um húsin og þeim við- 
haldið, hvort byggingarskilmálum þar að lútandi er fylgt og hvernig jörð 
yfirleitt er setin. Eru skýrslur þessar full sönnun fyrir landsdrottin til þess 
að ná rétti sinum, ef byggingarskilmálar eru brotnir.

14. gr.
Ef úttektarmenn brjóta skyldu sina samkvæmt 13. gr. og það sannast, 

að landsdrottinn hafi fyrir það beðið tjón, skulu þeir skyldir að bæta 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 byggt, og skal hann þá láta 

úttektarmenn meta húsin til peningaverðs og jafnframt votta, að húsanna 
sé full þörf á jörðinni. Er þá landsdrottni skylt að kaupa húsin við þvi verði, 
sem metið er, ef þau eru i því ásigkomulagi, að í gildu standi geti talizt sam- 
kv. 11. gr. Ef svo er ekki, er fráfaranda skylt að rjúfa húsin og flytja af 
jörðu eða selja hverjum sem vill til brottflutnings. Skal hús rjúfa fyrir Jóns- 
messu 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 sé sem minnst mein að.

16. gr.
Nú hafa jarðnytjar aukizt svo á leigujörð við ræktun, að jarðarhús 

þau, sem ákveðin eru i 11. gr., eru orðin ónóg peningi þeim, er jörðin fram- 
fleytir. Skal þá ábúandi gera landsdrottni viðvart og krefjast þess, að bætt 
verði við hús á jörðinni. Skal hann láta fylgja vottorð úttektarmanna þar 
um. Ef landsdrottínn vill ekki bæta við jarðarhús eða stækka, hefir leiguliði 
heimild tíl þess að gera hús, eins og þörf krefur og úttektarmenn hafa áður 
vottað. Skal hann tilkynna landsdrottni, hvað húsagerðin hefir kostað, með 
nægum sönnunargögnum, og er hann þá skyldur til að greiða kostnaðinn og 
má þá hækka afgjald jarðarinnar um 5% af kostnaðarupphæðinni.

Sama gildir, ef endurnýja þarf, hvort heldur bæjar- eða peningshús, 
ef landsdrottinn neitar að gera þau. En þá skal jafnan draga frá kostnaði 
verð húsa þeirra, sem endurnýjuð eru, og gildir eftirgjaldshækkun aðeins 
nm Tnismnninn.
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17. gr.
Jafnan skal landsdrottinn hafa tryggð hús á leigujörð fyrir eldsvoða, 

ef tryggingarfélag er til í sveitinni, er tekur slik hús i tryggingu. En ef um 
dýr hús er að ræða, sem fyrir þá sök verða ekki tekin i sveitartryggingu, er 
honum skylt að tryggja þau annarsstaðar. Ef landsdrottinn getur ekki vá- 
tryggt, en hús brennur, skal farið með endurgerð sem segir i 33. gr.

IV. KAFLI.

Vm leiguliðaskifti á jörð og skgldur leigutiða.

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 fimmtudagur i sjöundu viku sumars fyrstur þeirra, en sunnudagur siðastur. 
Ef leiguliði er ekki kominn til jarðar að forfallalausu, þá er sjö vikur eru af 
sumri, né umboðsmaður hans, og hvorugur þeirra hefir gert ráðstöfun til 
að hagnýta hana, hefir leiguliði fyrirgert ábúðarrétti sínum og lúki lands- 
drottni eins árs jarðarafgjöld. En landsdrottinn má nýta sér jörð það ár, ef 
hann getur ekki byggt öðrum.

19. gr.
Fráfarandi skal hafa flutt allt bú sitt af jörð hinn síðasta fardag, nema 

viðtakandi leyfi, að hann hafi það þar lengur. En hvorki má hann beita tún 
né engjar, heldur verja fyrir öllum ágangi þar til hann yfirgefur jörðina. 
Heimilt er fráfaranda að skilja eftir það, sem viðtakanda er ekki mein að 
af búslóð sinni, ef hann má eigi flytja það burt þegar. En það skal hann hafa 
burt flutt svo fljótt sem hann má og éigi síðar en fyrir næstu veturnætur. 
Séu húsmunir þá eigi burt fluttir, skal ábúandi segja hreppstjóra til, og fer 
hann með þá sem fé i vanhirðu.

20. gr.
Eigi má fráfarandi af jörð flytja hey, áburð, eldsneyti né byggingar- 

efni, sem jörð gefur af sér. Ef fráfarandi á fyrning heys, eldsneytis eða bygg- 
ingarefnis, skal hann. bjóða viðtakanda eða landsdrottni kaup á þvi eftir 
mati úttektarmanna. Vilji hvorugur kaupa, má fráfarandi flytja það með sér 
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,
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svo snemáia, að hægt sé að byrja ávinnslu á henni ekki siðar en viku af 
sumri. Hann skal og hreinsa öll hús, heygarða og heytóftir, sem á jörðu eru. 
Ef fráf arandi vanrækir þetta, bæti hann viðtakanda það eins og úttektar- 
menn meta.

Ef eggver fylgir jörð, á viðtakandi öll afnot þess það vor, er hann 
flytur sig að jörð. Ef reki fylgir leigujörð, á fráfarandi það, sem rekur til 
miðs föstudags i fardögum.

22. gr.
Eigi er leiguliðiskyldur 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 í 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 fylgja jörð, svo sem lax- og silungsveiði, selalátur, eggver 
o. fl-, innstæðukúgildi, ef til eru, og öll réttindi síns leigulands.

Nú er leiguliðaréttur brotinn, og á leiguliði sókn þess máls. Ef leigu- 
liði sækir ekki, á landsdrottinn sókn, enda skal leiguliði gera landsdrottni 
aðvart, ef leiguréttur hans er hrotinn, og láta hann vita, hvort hann sækir.

24. gr.
Eigi má leiguliði byggja öðrum af leigujörð sinni. Ekki má hann held- 

ur Ijá öðrum neitt af hlunnindum þeim og landsnytjum, er leiguiandi hans 
fylgir, nema það sé i skiftum fyrir önnur hlunnindi og landsnytjar, er leigu- 
jörð hans þarf. Þó er honum heimilt að láta í té nokkrar jarðarnytjar heim- 
ilismönnum, sem vinna að búi hans. Hann má og eigi selja áburð af jörð, sem 
hénni má að notum verða, né farga honum á annan hátt. Eigimá hann held- 
ur láta burt hey, er hann hefir aflað á jörðinni, nema þvi- aðeins að hann fái 
aftur jafngildi í heyi eða beit, eða hann í harðindum hafi látið heyið gegn 
öðru endurgjaldi eftir áskorun hreppsnefndar. Ef leiguliði brýtur gegn þessu, 
varðar það útbyggingu, og bæti hann jafnframt landsdrottni skemmdir á jörð.

25. gr.
Ef leiguliði situr illa jörð sina, svo tún og engi fara i órækt eða á 

annan hátt bíða varanlegar skemmdir af hans völdum, hefir hann fyrirgert 
ábúðarrétti 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 skemmdir, er gerðar hafa verið á leigujörð hans, og er leigu- 
liði skyldur að bæta þær að fullu.

26. gr.
Leiguliði skal greiða alla skatta og skyldur, sem á leigujörð hans hvfla, 

AlþL 1930. A. (42. löggjafarþing). 46
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og halda uppi öllum lögskilum af henni landsdrottni kostnaðarlaust. Ein- 
dagi á jarðargjöldum er fyrir hvers árs fardaga. Nú greiðir eigi leiguliði 
jarðargjöld á næsta missiri eftir eindaga, og hefir hann þá fyrirgert ábúðar- 
rétti sínum i næstu fardögum, þótt honum sé ekki byggt út af jörðiiuii.

27. gr.
Skyldur er leiguliði, þótt eigi sé tilskilið, að færa jarðargjöld á heim- 

ili landsdrottins ef eigi er fjær en 30 km., ella 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- 

arrétt sinn samkvæmt lögum þessum, skal hann það gert hafa fyrir jól, og 
skal leiguliði fara frá jörð i næstu fardögum.

Útbygging skal vera bréfleg og við votta. Skal þar tekið skýrt fram, 
hverjar sakir leiguliða séu.

29. gr.
Leiguliði fyrirgerir ábúðarrétti sinum og getur landsdrottinn byggt 

honum út, ef hann:
1. Er ekki kominn til jarðar 7 vikur af sumri, sbr. 18. gr.
2. Byggir öðrum af jörð eða lánar ólöglega hlunnindi eða landsnytjar, 

sbr. 24. gr.
3. Situr illa jörð, svo að hún fari í órækt eða valdi skemmdum, sbr. 25. gr.
4. Hefir ekki greitt jarðargjöld missiri frá gjalddaga, sbr. 26. gr.
5. Ef leiguliði ekki kaupir ábýlisjörð sína eftir matsverði, sbr. 44. gr.

30. gr.
Nú vill leiguliði flytja sig af leigujörð sinni, og skal hann þá hafa sagt 

jörð lausri fyrir jól. Gerir hann það bréflega og við votta til landsdrottins 
eða umboðsmanns 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 sér jörð, ef hann getur eigi byggt 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 byggt leiguliða löglega út, sbr. 28. gr., og vill 

leiguliði ekki flytja af jörð eða beitir þrásetu, og er landsdrottni þá rétt að 
krefja útburðar á sína ábyrgð, og fer um það sem lög mæla fyrir.
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V. KAFLI.

Um skemmdir á jörðum af völdum náttúrunnar og breyting á jarðargjöldum.

33. gr.
Ef hús á leigujörð verður fyrir skemmdum 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 í samein- 
ingu. Leggur landsdrottinn til við allan til húságerðar og smiði, en leiguliði 
vinnur að veggjagerð og þökum, eins og hann getur afkastað með skylduliði 
sínu fram yfir brýn heimilisstörf. Ef um steinhús eða timburhús er að ræða, 
gildir sama frá hálfu leiguliða, að hann leggur alla þá vinnu þar i, er hann 
getur i té látið, hvort tveggja að áliti úttektarmanna. Að öðru leyti kostar 
landsdrottinn húsagerð.

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 skoðun- 
ar á skemmdunum. Séu skemmdir ekki meiri en svo, að bættar verði á einu ári 
án mjög mikils kostnaðar, skulu báðir, landsdrottinn og leiguliði, bæta 
skemmdirnar, þannig að leiguliði leggur þó aldrei meira til en svarar hálfu 
ársafgjaldi af jörðinni. Verði jörð fyrir meiri skemmdum, svo að hún rýrni 
til langframa, skulu úttektarmenn meta, hve miklum hluta eftirgjalds nejni 
árlega um ákveðinn tíma, og er landsdrottni skylt að setja niður eftirgjald, 
er nemi að minnsta kosti % af skemmdunum eins og þær eru metnar árlega, 
hlutfallslega við eftirgjaldið.

VI. KAFLI.

Um breyting á jarðargjöldum fyrir sérstakar ástseður.

35. gr.
Nú verða breytingar á verðlagi eða aðstæða til búskapar á jorð breyt- 

ist, án þess að það sé af völdum náttúrunnar eða fyrir tilverknað leiguliða 
eða landsdrottins, og getur þá hvor aðili fyrir sig krafizt endurskoðunar á 
leigumála jarðarinnar. Náist ekki sajnkomulag, skal leggja málið í gerð. Gerð- 
armenn skulu vera: úttektarmenn, tveir menn, er aðiljar tilnefna sinn hvor, 
og oddamaður, er sýslumaður tilnefnir. Gerðarmenn mega ekki vera i náinni 
frændsemi við aðilja né mægðir þeim. Gerðarmenn skulu ákveða hæfilegt 
jarðargjald eftir jörðina, með hliðsjón af fyrri leigumála og þeim breyting- 
um, sem orðið hafa síðan hann var settur. Verða báðir aðiljar að hlita gerð-



964 Þingakjal 110

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 héraði á likum jörðum, og getur þá leiguliði krafizt gerðardóms, er ákveði 
eftirgjöld á jörðinni. Fer um tilnefningu dómsins og gildi hans eins og segir í 
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 sérstakan 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.

39. gr.
Eigi er skylt, að hvalreki fylgi leiguliðanotum, og fer um hann eftir 

ákvæðum byggingarbréfs.
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 landsdrottni aðvart eða umboðsmanni hans. Komi landsdrottinn eða 
umboðsmaður hans ekki þegar á vettvang, er leiguliða rétt að skera hval- 
inn, en ábyrgjast skal hann landsdrottni allan þann hval, er hann sker. Um 
endurgjald til leiguliða fer eftir ákvæðum, er fram séu tekin í byggingarbréfi.

40. gr.
Um allan annan reka á leigujörð fer eftir lagaákvæðum, er gilda þar 

um i hvert sinn.
Allt, sem áður hefir fylgt leiguliðanotum á sjávarjörð, svo sem sölva- 

tekja, kúfisktekja o. þ. h., má ekki undanskilja leiguliðanotum.

VIII. KAFLI.

Um jarðabætur á leigujörðum og greiðslu landsdrottins.

41. gr.
Þegar leiguliða er með ákvæðum byggingarbréfs 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 eftír þvi 
sem úttektarmenn meta. Heimilt er leiguliða þess utan að gera minni háttar 
jarðabætur á ábýlisjörð sinni, án samþykkis landsdrottins, ef þær eru að mati 
þeirra manna, sem umsjón hafa með mælingum á jarðabótum, sem styrktar 
eru af rikisfé, vel og hyggilega gerðar og stuðla að því að hækka jörðina í 
verði. Skal leiguliði, þá er hann fer frá jörðinni, fá jarðabætur þessar greidd- 
ar, eftir þvi sem úttektarmenn meta, að hækka megi landskuld á jörðinni, 
þannig, að hann fái tólffalda landskuldarhækkunina.

42. gr.
Ef leiguliði ætlar að gera jarðabót i stærri stil, 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 þvi 
eftirgjald jarðarinnar um 4% af útlögðum kostnaði við verkið.

Ef landsdrottinn vill ekki gera jarðabótina á sinn kostnað, en hún að 
áliti þeirra manna, er mælingar hafa á jarðabótum, er styrktar eru af rikis- 
fé, er nauðsynleg og álitleg til að gefa góðan arð, er leiguliða heimilt að 
framkvæma verkið, og á hann þá, er hann fer frá jörðinni, sömu kröfu fyrir 
þá jarðarbót eins og segir i næstu grein á undan og eftir gerð sömu manna.

43. gr.
Krafa sú, sem leiguliði á á landfldrottin, sbr. 41. og 42. gr., og fyrir 

jarðarhúsabyggingar á jörðinni, samkvæmt 15. og 16 gr., skal vera forgangs- 
krafa i bú landsdrottins næst eftir þær forgangskrðfur, sem nú eru í lögum.

IX. KAFLI.

Um kaupskyldu. á leigujörðum.

44. gr.
Ef landsdrottinn býður leiguliða ábýlisjörð siná til kaups með fast- 

eignamatsverði, að viðbættu virðingarverði umbóta á jörðinni, sem lands- 
drottinn á frá siðasta fasteignamati, með 5 ára greiðslufresti og bankavöxt- 
um og að jörðin liggi ekki undir skemmdum, svo að sýnilegt sé, að hún muni 
ganga úr sér, og leiguliði neitar að kaupa, skal hann hafa fyrirgert ábúðar- 
rétti sinum.
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X. KAFLL

Um úttektir á leigujörðum.

45. gr.
Þá er leiguliðaskifti yerða 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.

Úttektaijnenn skulu vera tveir, og framkvæma þeir ávallt 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 réttar síns.
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46. gr.
Hreppstjórar eru úttektarmenn hver i sínum hreppi.
Sýslumaður skipar annan aðalúttektarmann og 2 varajnenn, eftir til- 

lögum sveitarstjórpar. Varamaður er við úttektir i forföllum annars hvors 
aðalmanns, ef annar hvor úttektarmaður er nákominn aðilja eða getur talizt 
vilhállur, eða ef úttektarmenn greinir á.

47. gr.
Úttektarmenn, aðrir en hrepp&tjóri, skulu vera skipaðir til 12 ára. 

Ef þeir deyja eða hætta við starfann á þeim tima, skal á sama hátt skipa i 
stað þeirra. Enginn er skyldugur að taka við endurskipun fyr en 6 ár eru 
liðin frá þvi hann hætti starfanum. Allir fullveðja búendur hreppsins yngri 
en 60 ára eru skyldir að taka við útnefningu.

48. gr.
Úttektarmenn skulu hafa gerðabók, er sveitarsjóður borgar og sýslu- 

maður löggildir. Skal i hana rita allar úttektir jarða og skoðunargerðir á 
jörðum samkvæmt 13. gr. Þegar úttekt er lokið eða skoðunargerð, skulu út- 
tektarmenn og þeir aðiljar, sem eru við úttektina, rita nöfn sin undir i bók- 
ina til staðfestingar.

Ef aðiljar, einn eða fleiri, neita að rita undir úttektargerð, skal þess 
getið i bókun. — Skyldir eru úttektarmenn að gefa staðfest eftirrit af úttekt- 
um gegn endurgjaldi samkv. 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, skemmdujn 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), vörzlugirðingum (görðum), matjurtagörðum, 
fjárréttum, túnbótum, áveitum, skóggræðslu og hverju því, er til mannvirkja 
getur talizt.

Ef innstæðukúgildi fylgja jörð, skulu úttektarmenn meta, hvort séu i 
löggildu standi. Þeir skulu og nákvæmlega kynnast öllum jarðarnytjum og 
meta, hvort jörð er sæmilega setin. — Ef álagsskylda hvílir á jarðarhúsum 
samkvæmt 11. kafla, 52. gr., skulu úttektarmenn meta álag á þau, sem og á 
öll mannvirki eftir þvi sem byggingarbréf ákveður og fyrirfarandi úttektir.
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50. gr.
Ef tvíbýli 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 aðiljar koma sér saman um að æskja 
skifta á. — Að lokinni úttektargerð greiðir fráfarandi álag til viðtakanda, 
nema samkomulag verði milli viðtakanda og fráfaranda um greiðslu á þvi. 
En ef ekki verður samkomulag og fráfarandi greiðir ekki álagið, getur við- 
takandi krafizt þess, að úttektarmenn geri þegar fjárnám til lúkningar álag- 
inu i munum þeim, er fráfarandi á á jörðinni og hann visar á. Nú fær við- 
takandi ekki álag greitt að fullu, þótt hann hafi að lögum krafizt þess, og er 
þá landsdrottinn skyldur að greiða honuni það, sem á vantar, nema á annan 
hátt hafi verið um samið.

51. gr.
Ef einhver, sem hlut á að máli, vill eigi hlíta úttekt, sem gerð er á 

jörð, getur hann krafizt yfirúttektar. Skal þá sýslumaður innan hálfs mán- 
aðar skipa fjóra yfirúttektarmenn, og skulu þeir haga úttekt á sama hátt. 
Sömu laun eiga þeir fyrir starfa sinn sem úttektarjnenn, og greiðir krefjandi 
yfirúttektar það gjald, ef álagsupphæð er eigi breytt, ella fer um gjaldið 
sem segir í 45. gr. ;

XI. KAFLI.

Ákuæði um stundarsakir.

52. gr.
Þegar lög þessi öðlast gildi, skal um fardagaleyti næsta ár eftir fara 

fram úttekt á öllum leigujörðum landsins. Sérstaklega er úttektin á húsum 
á jörðinni, en að öðru leyti skoðunargerð samkvæmt 13. gr.

Ef bæjarhús eru svo hrörleg og illa á sig komin, að ekki þyki sæmileg 
ibúð og ekki fullnægi ákvæðum 11. gr., er landsdrottni skylt að reisa húsin 
við. Sama er að segja um peningshús. Eigi leiguliði hús á jörð, fer um það 
eins og segir i 15. gr., að þvi ér skyldur landsdrottins snertir.

Álag greiðir leiguliði á jarðarhús eftir mati úttektarmanna.

53. gr.
Með þeim takmörkunum, er segir i 52. og 54. gr., verða i gildi ákvæði 

byggingarbréfs þar til ábúðartimi sá er á enda, er það tiltekur. Nú er ábúð- 
artimi úti, og hefir þá leiguliði rétt til að fá ábúðina framlengda til lífstiðar 
með sama leigumála, sbr. þó 41. og 42. gr., nema landsdrottinn geti sannað, 
að hann hafi, áður en lög þessi gengu i giídi, lofað öðrum manni jörðinni,
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eða þarf hennar með handa sjálfum sér, barni sinu eða fósturbarni. Fer þá 
um það eftir ákvæðum 9. og 10. gr.

54. gr.
Við næstu skoðunargerð úttektarmanna, eftir 5 ár, skulu Iandsdrottn- 

ar hafa gert öll jarðarhús upp samkvæmt 11. gr. Ef landsdrottinn vanrækir 
þessar skyldur sínar, getur leiguhði 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 önn- 

ur lagafyrirmæli, er koma í bága við lög þessi.

Greinargerð.

Um ástæður að frujnvarpi þessu skal visað í greinargerð, sem fylgdi 
frumvarpi milliþinganefndar á siðasta þingi (Alþt. 1929, þskj. 240). Frum- 
varpið er hér tekið upp óbreytt að efni, nema hvað þinglýsingarskylda á 
byggingarbréfum er felld niður (5. gr.), hömlur settar við húsagerðarskyldu 
ríkissjóðs (11. gr.) og takmörk sett að neðan um það, hverjir verða megi 
úttektarmenn.

Frumvarp þetta er flutt að tilhlutun landsstjórnarinnar.

Bd. 111. Vlðaukatlllaga

við frv. tíl lsga nm veiting rikisborgararéttar.

Frá allsheijarnefnd.

Aftan við frnmvarpsgreinina bsetist:
a. Bror Westerlnnd, forstjóri i Hafnarflrði, fseddnr i Sviþjóð.
b. Karl Oscar Hedlnnd, renhismiðnr i Reykjavik, fæddnr i Sviþjóð.
c. Emannel Reinfried Heinrích Cortes, prentari i Reykjavik, fæddnr i Sviþjóð.

Bd. 118. BreytlngrartUIagn

við frv. tíl laga nm aveitabanka.
Frá Jóni Baldvinssyni.

2. málsgrein 14. greinar falli niðnr.
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nm frumvarp til laga um sveitabanka.

Frá lgndbúnaðarjiefnd.

Frv. þetta er samhljóða try. þvi JUjJ sama efni, sem stjórnin lagði fyrir 
siðasta Alþingi, en þá varð óútrætt.

Nefndin hefir nú tekið frv. til ihngunar á ný & nokkrnm fnndnm og 
fengið bankastjóra Búnaðarbankans á fnnd sinn til ráðaneytis. Mæltn þeir allir 
með því, að frv. naqði fram að ganga i aðalatriðnm, en földn heppilegt að gera 
á þvi örfáar breytingar.

Niðnrstaðan befir þvi orðið, að þrátt fyrir að nefndarmenn lita nokknð 
misjafnt á einstök atriði og hafa óbnndin atkvæði nm smábréytingartill., ef fram 
koma, þá telnr öll nefndin frv. ráða ettir atviknm beppilega bót á rekátrarlána- 
þörf bænda, og mælir því með því, að það verði samþykkt, en jeyfir sér þó i 
samræmi við álit bankastjóranna að flytja eftirfarandi

BREYTINGARTILLÖGUR.

1. Við 4. gr.
a. 1 stað >30« komi: 50.
b. e-liönr orðist svo:

Sveitabanka er heimilt að taka við inntögum með sparisjóðskjðrnat 
frá mönnnm, sem búsettir eru á félagssvæðinu, til útlána handa félags- 
mönnnm eða ávöxtnnar í tryggnm peningastofnnnnm.

2. Við 14. gr.
2. málsgrein orðist svo:

Lausafjárveð sveitabanka viknr aðeins fyrir forgangskröfum samkvæmt 
82. gr. skiptalaga, nr. 3, 12. april 1878.

Alþingi, 14. febr. 1930.

Jón Jónsson, Jónas Kristjánsson,
form., frsm. fnndaskrifari.

Jón Baldvinsson, 
með fyrirvara nm 2. brtt.

Alþt 1930. A. (42. löggjafarþing). 47
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Hd. 114« Framvarp

til laga um Brnnabótafélag íslands.

(Lagt fyrir Alþingi 1930).

Verksoið félagsins.

1. gn
Brunabótafélag Islands, stofnað með lögum 3. nóv. 1915, er gagnkvæmt 

ábyrgðarfélag með ábyrgð rikissjóðs fyrir allt að 800000 krónum og ábyrgð 
vátryggjenda eftir því, sem lög þessi ákveða.

2. gr.
Félagið tekur að sér eldsvoðatryggingar á húseignum utan Reykja- 

vikur, og i Reykjavík ef um semst, og á lausafé, allt eftir þeim nánari ákvæð- 
um, sem lög þessi og reglugerðir setja.

3. gr.
Skylduábyrgð til félagsins hvilir á öllum húseignum i kaupstöðum og 

kauptúnum, þar með talin bús í smiðum, bvort sem þær eru eign einstakra 
manna, félaga eða opinberar eignir. Sömuleiðis hvilir skyldutrygging til fé- 
lagsins á öllum íbúðarhúsum utan kaupstaða og kauptúna, úr hverju efni 
sem þau eru byggð, svo og geymsluhúsum, sem þeim eru áföst þannig, að þau 
megi teljast vera í sameiginlegri brunahættu við ibúðarhúsin. Ennfremur á 
kirkjum, skólahúsum og samkomuhúsum.

4. gr.
Heimilt er félaginu að taka eldsvoðaábyrgð á öllum öðrum húsum 

í sveilum, svo sem gripahúsum og hlöðum; sömuleiðis er félaginu heimilt að 
taka i ábyrgð, hvar sem er á landinu, hverskonar lausafé, þar með taldar 
verzlunarvörur, skip eða báta á landi eða i höfn.

5. gr.
Vátryggingarupphæð húsa ákveðst með virðingargerð, og vátryggir fé- 

lagið alla virðingarupphæðina; þó má tryggja hús i smiðum samkvæmt skýrslu 
eiganda. Lausafé skal tekið í ábyrgð eftir skrá, er eigandi semur með áætiuðu 
sanngjörnu verði munanna.

6. gr.
Tryggingar félagsins skiptast i þrjá flokka og myndast af iðgjöldum til 

félagsins þrír tryggingarsjóðir, hver fyrir sinn flokk:
1. Tryggingarsjóður af iðgjöldum fyrir hús i skylduábyrgð i kaupstöðum og 

kauptúnum, 1. flokkur.
2. Tryggingarsjóður af iðgjöldum fyrir öll hús i sveitum utan kauptúna, 

hvort sem þau eru i skylduábyrgð eða í frjálsri tryggingu, 2. flokkur.



3. Tryggingarsjóður af iðgjöldum fyrir lausafé, sem tryggt eg i félaginn, 3. 
flokkur.

7. gr.
Félagið leitar endurtryggingar hjá öðrum brunabótafélögum á því, er 

vátryggingar, er félagið tekur að sér, eru hærri en hér segir:
A. Hús og maniwirki.
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1. Steinhús ... ... ... ... ... ... ... kr. 20000,00
2. Timbhrhús eldvarnarklædd................. — 15000.00
3. önnur hús og mannvirki.................. — 10000,00
Lausafé.
1. í steinhúsum ... ... ... ... .. ... — 12000,00
2. 1 timburhúsum eldvarnarklæddum... — 9000,00
3. 1 öðrum húsum og annað lausafé ... — 6000,00

Á meðan félagið fær ekki endurtryggingu á lausafé, er því ekki skylt að taka 
hærri lausafjártryggingar en að framan segir.

8- gr.
Allir þeir, sem vátryggja i Brunabótafélagi íslands, eru félagsmenn 

þess. Félagsmenn ábyrgjast hver í sínum flokki hver gagnvart öðrum, að ið- 
gjaldasjóður þess flokks standi í skilum. Pó nær skuldbinding þessi aðeins til 
eigna þeirra, sem vátryggðar eru í félaginu.

Skaðabóta má krefjast af félagsmönnum aðeins á þann hátt, að heimt 
sé inn aukagjald, er eigi sé hærra nokkurt ár en helmingur hins árlega ið- 
gjalds, er tiltekið er i brunaskirteininu.

9. gr.
Ríkissjóður ábyrgist með allt að 800000 kr., að félagið uppfylli skyldur 

sinar. Geti félagið ekki af eigin rammleik borgað skaðabætur, er skylt er að 
greiða, leggur rikissjóður til það, er á vantar, þó aldrei meira en áðurnefnda 
upphæð.

Ef félagið hefir orðið að leita aðstoðar rikissjóðs til þess að greiða 
skaðabætur, skal styrkur sá, er félagið hefir fengið af rikissjóði, endurgreiðast 
smátt og smátt, eftir því sem efni félagsins leyfa. Nú nemur það, er lagt hefir 
verið fram af rikissjóði, meira en 50000 kr., og skal félagið þá gera vátryggj- 
endum að greiða aukagjöld þannig, að það, sem fram yfir er 50000 kr., end- 
urgreiðist ríkissjóði á 10 árum i seinasta lagi, ef hægt er, en ávallt skal gæta 
ákvæða 8. greinar um stærð aukaiðgjalda.

10. gr.
Að þvi er snertir lausafé og húseignir, sem ekki eru tryggingarskyldar, 

má ganga úr félaginu í lok reikningsárs félagsins, 15. okt., að undangeng- 
inni uppsögn með þriggja mánaða fresti, og gegn þvi að vátryggjandi greiði 
iðgjald, og aukaiðgjald ef þörf er á, til þess tima, er hann gengur úr félaginu.

Enga tryggingu má fella úr tryggingu fyrir þá sök, að iðgjald sé 
eigi greitt
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11. gr.
Félagið tekur ekki ábyrgð á tjóni, sem orsakast af landskjálfta eða 

ófriði, né heldur á tjóni, sem af því leiðir, að vátryggjandi, kona hans eða 
nánustu erfingjar eru valdir að brunanum af ásettu ráði, eða fyrír stórkoat- 
legt hirðuleysi.

Félagið á auk þess rétt á að draga fjóröung af brunabótum, er vá- 
tryggjandi hefir út af eldsvoðanum verið dæmdur i sekt fyrir brot gegn 
brunamálalögunum, eða ef hann hefir gengizt undir það sjálfviljugur að greiða 
slika sekt.

12. gr.
Tjón, sem eigi nemur meira en 30 kr., verður eigi bætt, og sé það 200 kr. 

eða meira, skal draga 30 kr. frá brunabótum. Ef sérstaklega stendur á, má 
þó gera undantekningu frá þessum ákvæðum.

Ákvæði greinar þessarar gilda ekki um tjón, er stafa af ráðstöfunnm 
til að hindra útbreiðslu eldsvoða, sem þegar er kominn upp.

13. gr.
Skaðabætnr má eigi greiða af hendi fyrr en haldin hefir veríð réttar- 

rannsókn út af brunanum, þó má félagið gera undantekningu frá þessu, ef 
tjónið nemur eigi meiru en 500 kr.

14. gr.
Bætur fyrir tjón á húsum má aðeins greiða til þess að gera við hús, 

sem skemmst hefir við bruna, eða endurbyggja á sama stað bús, er brunnið 
befir, eða þar sem félagið, i samráði við byggingarnefndir i kaupstöðum og 
kauptúnum og hreppsnefndir í sveitum, ákveður, og er félaginu skylt að 
tryggja það, áður en brunabæturnar eru greiddar, að þeim sé réttilega varíð. 
Félaginu er heimilt að veita undanþágu frá byggingarskyldu, samkvæmt á- 
kvæðum fyrri málsgreinar þessarar greinar, þó svo, að 15—20% af brunabóta- 
upphæðinni sé þá dregið frá, nema að almannahagur heimti, að vikið sé frá 
þessu ákvæði um frádrátt.

15. gr.
Þegar eignir þær, er tryggðar eru hjá félaginu, ern veðsettar, nærveð- 

rétturinn einnig til brunabótafjárins. Glati veðsetjandi rétti sinum til bruna- 
bótanna, á veðhafi engu að síður heimtingu á greiðslu þeirra, svo sem með 
þarf, til þess að borga kröfuskuld bans með eins árs vöxtum, ef annað veð 
eða aðrar eignir veðsetjanda hafa ekki hrokkið til.

16. «r.
Tryggingariðgjaldið hvilir á eignum þeim, er tryggðar eru i félagintl, 

og gengur i tvö ár fyrir öllum öðrum skuldbindingum, er á þeim liggja, 
nema sköttum til rikissjóðs.

Öll iðgjöld til félagsins, virðingargjöld og skirteinagjöld má heimta 
með lögtaki.
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17. gr.
Eindagi á öllum iðgjöldum skal vera 15. október. Nú ern eignir vá- 

tryggðar á öðrum tíma, og skal þá ávallt fyrsta vátryggingartimabilið teljast 
til 15. okt. þess, er næstnr kemur eftir að vátryggingin byrjar, nema vá- 
tryggt sé til skemmri tima. öll iðgjöld greiðast fyrirfram fyrir vátryggingar- 
tímabilið.

18. gr.
Nánari ákvæði nm verksvið félagsins, virðingar, iðgjöld, endnrtrygg- 

ingn, brnnatjón og brnnabætur, ábyrgð félagsmanna og annað fyrirkomulag á 
málnm þess setnr rikisstjórnin með reglngerð.

Stjórn félagsins.

19. gr.
Félagið skal hafa heimili og varnarþing i Reykjavik og stendur undir 

nmsjón rikisstjórnarinnar.
20. gr.

Félaginu stjórnar frarakvæmdarstjóri, er skipaðnr er af ríkisstjórninni. 
Félagið greiðir Iaun framkvæmdarstjóra og annan starfrækslukostnað.

21. gr.
Félagið hefir uraboðsmenn i bverjum kaupstað og kauptúni. 1 sveit- 

arfélögum utan kaupstaða og kauptúna, sem eru sérstakur breppur, er hrepps- 
nefndum skylt að annast málefni félagsins, hverri fyrir sinn brepp.

Sérstök ákvœði.

22. gr.
Iðgjaldasjóði kaupstaða og kauptúna, sem félagið varðveitir samkv. 7. 

gr. laga nr. 54, 3. nóv. 1915, skal varið þannig, að fyrst séu greiddar af sam- 
eiginlegum eignum sjóðanna skuldir einstakra sjóða við Brunabótafélag Is- 
lands og það, er hinir einstöku kaupstaðir og kauptún kunna að hafa greitt 
til að bæta brunatjón umfram iðgjöld, en afgangurinn sé látinn renna i trygg- 
ingarsjóð kaupstaða og kauptúna.

Brunabótasjóðir sveitabæja og annara húsa utan kauptúna samkv. 1. 
gr. laga nr. 35, 27. júní 1921, og hinn sameiginlegi brunabótasjóóur samkv. 
18. gr. sömu laga, skulu mynda tryggingarsjóði sveitabæja utan kaupstaða og 
kauptúna, að greiddum skuldum hinna einstöku sjóða.

23. gr.
Af tryggingarsjóði kaupstaða og kauptúna skal taka 10 þúsund krónur 

og leggja i sérstakan tryggingarsjóð fyrir lausafé, og er það stofnfé lausafjár- 
tryggingarsjóðs.
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Niðurlagsákvœði.

24. gr.
Brjóti vátryggjandi móti lögum þessum eða reglum þeim og skilyrð- 

um, sem sett eru samkvæmt þeim, varðar það réttindamissi til brunabóta 
eftir málavöxtum, svo sem reglugerð nánar tiltekur.

1 reglugerð má ákveða sektir fyrir brot á ákvæðum hennar, 10—500 
kr., er renni i sjóð þann, sem brotið er við.

25. gr.
Með mál út af brotum á lögum þessum skal farið sem almenn iög- 

reglumál.
26. gr.

Lög'þessi öðlast gildi 15. okt. 1931.

27. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi felld lög nr. 54, 3. nóv. 1915, um stofn- 

un Brnnabótafélags Islands, og lög nr. 35, 27. júni 1921, um vátrygging sveita- 
bæja og annara húsa i sveitum utan kauptúna, svo og um lausafjártryggingar.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.

Lagafrumvarp þetta er samið af forstjóra Brunabótafélags Islands og hefir 
hann látið fylgja þvi greinargerð þá, sem hér fer á eftir.

Greinargerð
með frumvarpi til laga um Brunabótafélag íslands.

Breytingar þær, er i frv. þessu felast, snerta bæði form og efni hinna 
lögskipuðu brunatrygginga, eins og þeim er skipað nú. Skulu hér raktar nokkuð 
meginbreytingarnar og ástæður fyrir þeim.

Tryggingarskylda. — Útfcersla hennar.
Brunatryggingum (utan Reykjavikur) er skipað með tvennum lögum; 

annarsvegar með lögum nr. 54, 3. nóv. 1915, um stofnun Brunabótafélags Islands, 
hinsvegar með lögum nr. 35, 27. júni 1921, um vátrygging sveitabæja (utan 
kauptúna). Samkvæmt lögum Brunabótafélagsins er skylduvátrygging til félagsins 
á öllum húseignum i kaupstöðum og kauptúnum með 300 ibúa eða fleiri, nema 
húseignum rikissjóðs. Lögin um vátrygging sveitabæja eru heimildarlög, og hafa 
aðeins 51 hreppur (af rúmum 200) notað sér heimildina. Með nefndum tvennum 
lögum er engin ráðstöfun gerð fyrír brnnatryggingum i kauptúnum, sem hafa 
færri en 300 ibúa. Hafa þau verið »vanrækt« af löggjöfinni. Og i öllum þeim 
hreppum, sem hafa ekki notað sér heimild hinna siðarnefndu laga, er samskonar
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vænræksla að þvi er framkvæmdir nm almennar brunatryggingar áhrærir. Hins- 
vegar er það vitanlegt, að allmargar hnseignir á þessnm lóðnm mnnn, mest 
vegna veðsetningar fyrir lánnm, vera vátryggðar, og þá mestpart i erlendnm 
vátryggingarfélögnm, en snmar mnnn vera alls óvátryggðar. Hvorttveggja má 
teijast óviðnnandi frá þjóðhagslegn sjónarmiði, bæði það, að vátryggja hjá erlend- 
nm félögum, sem taka raiklum mnn (10—75*/«) bærri iðgjóld en Brnnabótafélag 
Íslands eða brnnabótasjóðir sveitarfélaga, og beina þar með fé út úr landinn, 
þegar annars gæti verið kostnr með aðstoð löggjafarinnar; og eins má hitt teljast 
óviðnnandi, er brnnar verða i sveitnm og smærri kanptúnnm, að verðmæti hús- 
anna fellnr óbætt

Úr þessn væri bætt með frnmvarpinn á þann hátt að leggja tryggingar- 
skyldn samskonar á hús i kanptúnnm með færri en 300 ibúa eins og nú hvílir 
að lögnm á kanptúnnm með fnllnm 300 ibúnm og kanpstöðnm, og með þvf að 
leggja tryggingarskyldn á þá hreppa, sem ekki bafa notað beimildina nm stofnnn 
brnnabótasjóða fyrir hús ntan kanptúna samskonar og nú bvilir á hinnm hrepp- 
nnnm, sem hafa notað sér heimildina. Hvorngt getnr talizt að nokkrn leyli 
athngavert, hvorki út frá hngsnn og tilgangi löggjafans (sbr. fyrrnefnd tvenn lög), 
eða frá sjónarmiði vátryggjenda. Með tilliti til alls þessa má það mikln fremnr 
teljast gagnlegt og sjálfsagt Fyrir vátryggjendnr er það hið sama gagn og nanð- 
syn og fyrir þá vátryggjendnr, er þegar hafa vátryggt. Þá getnr það og eigi talizt 
meira harðræði eða iræði frá rikisvaldsins hálfn en það, sem þegar hefir verið 
gert, þar sem kanpstaðirnir og hin stærri kanptún hafa verið skyldnð til að 
tryggja og þan tekin i ábyrgð, og það án þess (npphaflega) að nokknr trygg- 
ingarsjóðnr væri til (nema ábyrgð rikissjóðs), og engin vissa fyrir að endnr- 
trygging fengist. Sama ástæða er til að leggja skyldnvátrygging á hús i smiðnm 
á skyldnvátryggingarsvæðinn sem önnnr hús.

Sameining B. t. og branabótasjóða soeitarfélaga.
Sú höfnðformbreyting felst i tillögnm frnmvarpsins, að tekin ern saman 

i eina heild bæði hin nmræddn lög Brnnabótafélags íslands og brnnabótasjóða 
sveitarfélaganna. Fyrir skipting þeirra i tvenn lög, sem nú er, ern ekki gildar 
ástæðnr, svo framarlega sem fallizt er á að gera sveitabæjartryggingarnar að 
almennri tryggingarskyldn. Vitanlega nær sameining þeirra ekki til þess, að 
sömn iðgjöld verði ákveðin i sveitnm, kanptúnnm og kanpstöðnm. Mnnnr á 
iðgjöldnm yrði eftir sem áðnr gerðnr með reglngerð fyrir iðgjaldaflokknn og 
ákvörðnn iðgjalda, eftir þvi sem eðlilegar ástæður lægjn til. Breytingin er i sjálfn 
sér ekki mikil, þar sem ætlazt er til, að tryggingarnar verði i þrennnm aðgreind- 
nm deildnm, sbr. 6. gr., en við sameiningnna yrði framkvæmd öll miklum mnn 
einfaldari og liósari, en hin gagnkvæma ábyrgð félli alveg eðlilega.

Afnám sjálfsábgrgðar.
Húseigendnr, er skyldnvátrygging hvilir á, hafa nú sjálfsábyrgð á einnm 

sjötta virðingarverðs eftir hvornmtveggja lögnnnm, og að þvi er snertir húseigendnr, 
sem vátryggja hjá Brnnabótafélagi íslands, ntan skyldntryggingarsvæðisins á V* 
hlnta, og má þennan hlnta hvergi vátryggja (sjá 2. og 10. gr. laganna nm stofnnn 
Brnnabótafélags íslands og 2. gr. laga nm vátrygging sveitabæja). (Jpphaflega var



37Ö Þiógskjál 114

sjálfsábyrgðin fyrir sveitabæjartryggingnm */», en vár láekkað 1921 niðnr f f/< 
hlnta. Ákvæði þetta mnn npphaflega hafa verið sett af tveim ástæðnm: 1) til þess 
að takmarka ábyrgð tryggingarfélaganna og 2) til þess að halda húseigendnm til 
gætni nm meðferð elds, er brnnáhætta gæti stafað af. — Það er skiljanlegt, að 
nokknr sjálfsábyrgð væri ákveðin f npphafi til varúðar fyrir ábyrgðarfélögin á 
meðan engin reynsla var fengin, erigir sjóðir til og óvfst nm bvort endmtrygging 
fengist. En nú horfir öðrnvisi við, er allt þetta er fengið. Sjóðir eru nú orðnir 
meiri en nemnr ábyrgð rikissjóðs — er npphaflega var eini tryggÍDgarsjóðnrinn 
— nál. 1.140.000 kr. fyrir hvoratveggja þessara trygginga. Þannig hefir reynslan 
orðið, og það þrátt fyrir það, þótt iðgjöld hinna lögskyldnðn trygginga hafi verið 
stórnm lægri en annara tryggingarfélaga, sem starfa hér á landi, svo setú fyrr er 
sagt; en að vísn hafa engin vernleg stór-óhöpp komið fyrir, og það þrátt fyrir það, 
að framkvæmdir til brnnavarna hafa verið mjög ófnllkomnar. Má vænta, að eigi 
verði það fremnr hér eftir en hingað til, er sett verðnr betra eftirlit með brnna- 
vörnnm og brnnavarnartæki fnllkomnnð smátt og smátt.

En að því er endnrtryggingnnni viðviknr, þá hefir Brnnabótafélag fslands 
þannig samninga nú, áð endnrtryggt er að helmingi allt brnnabótaandvirði ein- 
stakra húsa npp að 20 þúsnnd króna vátryggingarverði, en allt andvirði þess, er 
fer fram úr 20 þús. króna vátryggingarverði. Þannig hefir Bmnabótafélagið ekki 
hærri áhættn á nokkrn einstökn húsi (eða húsaþyrpingn i sameiginlegri brnna- 
hættn) en 10 þús. krónnr.

Heldur mnn mega gera Iftið úr þýðingn þeirri, er sjálfsábyrgðin gæti 
hngsanlega haft fyrir varfærni húseigenda um meðferð elds, er valdið gæti ikveikjn. 
Tvennt gæti komið til greiná, er haft gæti þýðingn f þessn tilliti: 1) Áhætta hús- 
eiganda vegna sjálfsábyrgðarinnar og 2) Freisting hans til að hagnast af brnn- 
annm. tJm þessi atriði sameiginlega er það að segja, að það er oft að aðrir, eða 
fleiri, en húseigendof búa f húsnnnm, og þá kemnr hvorng þessi ástæða til 
greina, enda verða fæstar ikveikjnr i húsnm af völdnm húseigenda sjálfra, þótt þeir 
búi i þeim. Um gætni nm meðferð elds mnnn aðrar ástæðnr valda mestn, og 
það er ótti manna við eldsvoða, »eldhræðsla« svoköllnð, og svo hitt, hvort menn 
ern (húseigendnr eða aðrir) gætnir og athugnlir eða ógætnir og athngalitlir að 
eðlisfari. Og þótt húseigendnr eigi ekki á hættu hluta af húsverðinn, þá eiga þeir 
(og fbúarnir) margt og mikið annað á hættn, en það er fyrst og fremst lif og 
limir, atvinnuspjöll og óþægindi, er húsbrnnannm blýtur alltaf að verða samfara. 
Loks mnn olt vera f áhættn lansafé, bæði húseigenda og annara fbúa.

Freisting húseigenda til að hagnast af húsbrnna, ef fulltryggð værn, gæti 
hvorki verið mikil eða almenn, þar sem ekki fæst tryggt fyrir hærri npphæð en 
matsverð — við það yrði að halda fast — og ennfremnr með tilliti til áhættn 
þeirrar, er fyrr er nefnd. Ank þess er full útlansn brnnabóta miðnð við það, að 
byggt sé npp aftur á sama stað, nemá annað sé nanðsynlegt, ella er dregið 
15—20*/« frá brnnabótnm. Sé nm að ræða glæpsamlega tilhneigingn og framferði 
á ánnað borð, þá ern það öfl, sem ern þess eðlis, að hömlnr sem þær, er hér er 
nm að ræða, hafa enga þýðingn, endá engar bætnr greiddar, ef nppvfst verðnr, 
að húseigandi eða haris nánnstu ern á þann hátt valdir að brnna, nema fyrir 
kröfnskuld eigarida, fef húsið er veðsett (sbr. 15. gr.).
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Hinsvegar er að lita á ávinninginn við það að fnlltryggja og aörar áfltæðuF, 
er að þvi lúta.

Meginástæða fyrir þvi að vátryggja hús fyrir eldsvoða er sú, að húsin, 
þ. e. verðmæti þeirra, falli ekki óbætt, er eldsvoða ber að höndtim, end'a er það 
ónmflýjanlegt til að gefa húsnnnm verðgildi, er lán þarf að fá út á þau. Á meðan 
ekki er tryggt fnllt andvirði, er þvi ekki stigið nema spor i áttina tii þess, sem 
ætlað er, og það verðmæti fellnr þá Óbætt, séún óvátryggt er, ef eldsvoða ber að 
höndum. Vitanlega heflr það og verið ætlnn löggjafarinnar að stiga sporið fnllt 
þegar fært þætti.

Það er og i mesta máta óviðfeldið af löggjafarvaldinn að skylda menn til 
aðtryggja hjá einn vátrýggittgaHélagi, en hanna mönntfm jafnframtað tiyggja fyrir 
fullt verð, en það gætn þó þeir, sem Ýildn, ef tryggingarnar væru frjálsaé. Það er 
brot bæði á grnndvallarástæðnnum fyrir tryggingnnnm og á rétti borgaranna til 
að tryggja eignir sfnar eftir föngttm. — Hefir og þetta atriði Valdið nokknrri ó- 
ánægjn hjá Vátryggjendnm, sem vonlegt er.

Loks er að geta þess, að saittkv. lögum og reglngerðnm Byggingar- og 
landnámssjóðs er lántakendnm úr sjóðnnm gert að skyldn að vátryggja fyrir 
fnílt kostnaðarverð þan hús, sem lánað er til. Ef sjálfsábyrgðinni væri haldið, þá 
væri þeim gert ókleift að tryggja hjá Brnnabótafélagi íslands eða í brnnabóta- 
sjóðnm sveitarfélaganna, heldnr væru þeir neyddir til að vátryggja ntan þeirra. 
Kemnr það hatramlega I bág við aðalhngsnnina með stofnnn hinna lögskipnðn 
trygginga.

87?

Pátttaka toeitarfélaga l trggginganni.
Samkvæmt lögnm Brnnabótafélags Islands er þeim kanpstöðnm og kanp- 

túnnm, sem þan ná til, ætlað að taka þátt í áhættnnni við tryggingnna að einnm 
sjötta (’/«) hlnta virðingarverðs hins tryggða, eða V« hluta þeirrar npphæðar, sem 
Brnnabótafélagið ekki endurtrýggfr, ög fellur tifsvarandi hlnti af iðgjöldnnnm i 
tryggingarsjóð hvers sveitarfélags. En samkvæmt lögunnm nm vátryggingn sveita- 
bæja bera hin einstókn sveitartélóg ’/i áhættunnar, en hinn helmingnrinn er vá- 
tryggðnr f hinnm sameinaða brnnabótasjóði fyrir sveitahibýli, og skiptast iðgjöldin 
á milli sjóðanna og hins sameiginlega sjóðs eftir þvf. Með þessari tilhögnn er 
lögð of mikil áhætta á hin einstökn sveitarfélög (orðið sveitarlélög táknar hér bæði 
sveitir, kanptún og kaupstaði), enda hefír sú orðið rannin á, þegar miklirbrnnar 
hafa komið lyrir, þá hefir áhættan orðið meiri en hinir einstökn sveitarsjóðir hafa 
getað bonð (sbr. Stokkseyri 0. fl.).

Þessi tilhögnn er gagnstæð frnmhngsnn allra trygginga, en hún er áú, að 
dreifa áhættnnni sem mest, þvf ern endnrtryggirgar. Það er anðskilið, að ef mikill 
brnni kæmi fyrir f kanptúnum eða kanpstóðnm, svo að brynnn heil hverfi, þá 
yrði sérhlnti þeirra < brnnatjóninu þeim langt nm megn. Sennilega hefir það vak- 
að fyrir löggjafannm, að þetta ákvæði styddi að þvf, að sveitarfélögin ksemn á 
hjá sér sem beztnm brnnavörnum og hefðn betra eftirlit með þvf, að einstakling- 
arnir gættn sem bezt fyrirmæla brnnamálalaganna. En reynslan staðfeátir það 
ékki, áð þetta hafl orðið. Viö athngnn á ástandi brnnavarnanna og eftirliti með 
brnnamálalögnnnm i kánpstöðnm og kfloptópum, sem gerð var að tilblntnn

Alþt 1930. A. (42. löggjafarþing). 48
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Brnnabótafélagsins næstl. sumar, kom það i ljós, að eftirliti og framkvæmdnm í 
þessn tilliti er mjög áfátt og vanrsekt. Hið liklegasta til að ráða bót á þvi er 
yflreftirlit það, sem sett var & siðasta þingi.

Með tilliti til framanritaðra ásfæðna er lagt til að afnema algeriega sér- 
áhsettn hinna einstökn sveitarfélaga, en láta hvert styðja annað með þvi að gera 
áhættnna sameiginlega og dreifa henni þar með sem mest, og endnrtryggja svo 
vitanlega likt og þegar er gert. Ættn þá sérsjóðir sveitarfélaganna, að greiddnm 
skuldnm hinna einstökn, og þvi sem lagt heflr verið fram úr sveitar- eða bæjar- 
sjóðnm nmfram iðgjöld, að falla til varasjóðs (tryggingarsjóðs) Brnnabótafélagsins.

Um trygging á háteignnm rlkistjóðt.
1 lögnm Brnnabótafélagsins (26. gr.) er gert ráð fyrir, að rikið leggi I sér- 

stakan tryggingarsjóð fyrir húseignir sinar. Þetta ákvæði hefir aldrei komizt til 
framkvæmda, enda virðist það vera bæði óeðlilegt og fyrir rikissjóð ótryggilegt. 
Það virðist óeðlilegt, að rikið komi sér hjá að hlita sömn kjörnm (sjálfsábyrgð) 
og það skyldar borgarana til að hlita. Og það virðist óhyggilegt fyrir rikissjóð, 
þar sem hjá honnm er mestpart um að ræða stórar áhættnr, og ef fyrir kæmi 
brnni, þá er óliklegt, að sérsjóðnr rlkissjóðs væri megnngnr að bæta tjónið. Má 
i þvi sambandi minna á Hvanneyrarbrnnann. Hinsvegar væri hætta Brnnabóta- 
félagsins ekki mikil eftir núgildandi endnrtryggingarsamningi, þar sem hámark 
hverrar áhættn er fyrir félagið 10 þús. krónnr. Réttast virðist þá að afnema 
þetta ákvæði og láta húseignir rikissjóðs (ntan Reykjaviknr) sæta sömn fyrir- 
mælnm og önnnr hús i skyldntryggingn. Húseignir rikissjóðs mnnn til þessa 
hafa verið vátryggðar ýmist hjá Brnnahótafélaginn eða hjá erlendnm félögnm, 
eða jafnvel ótryggðar snmar hverjar (en nú mnn vera ráðin bót á þessn siðast- 
talda).

Lansafjártrgggingar.
Það má - segja, að fyrir lansafjártryggingnm sén hinar sömn þjóðhagslegn 

ástæðnr sem fyrir hústryggingnm, einknm þegar nm stærri verðmæti er að ræða, 
sem og einnig hitt, að nanðsyn sé að stnðla að þvi að gera þær innlendar, að 
sem mestn leyti að hægt er, svo að hvorki hagnaðnrinn af þeim né fjármagn 
það, sem dregst saman fyrir þær, renni út úr landinn. Jafnframt er og skylt að 
stnðla að þvf, að lansafjártryggingar megi verða vátryggjendnm hæfllega kostn- 
aðarsamar, en ef miðað er við samanbnrð á iðgjöldnm fyrir húsatryggingar á 
milli hinna innlendn lögtrygginga og hins erlenda-danska-iðgjaldasambands 
(Tariffforening), þá er ekki óliklegt að ætla, að tryggingariðgjöld sambandsins sén 
nokknð dýrari en þörf er á. Þó er ekki ástæða til, að svo stöddn, að gera lansa- 
fjártryggingar að skyldntryggingn hjá hinnm rikisstofnnðn tryggingarfélögnm, né 
heldnr jafnríkar ástæðnr fyrir því sem nm húsatryggingar. En vinna ber að 
þvi að gera þær sem almennastar og innlendar að mestn leyti af fyrrnefndum 
ástæðnm. Hefir það og verið ætlnn löggjafarinnar, þótt hægt og varlega hafi verið 
farið. Skal nú vikið nokknð nánar að öllum ástæðnm þessn áhrærandi.

I gildandi lögnm eru ýmsar takmarkanir settar nm lansafjártryggingn, 
snmar ófrávikjanlegar, snmar skilyrðiabnndnar, og ern snmar þeirra eðlilegar, en
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■ðrar ekki. Hafa þessar takmarkanir valdið þvi, að lansafjártryggingar hafa litt 
(Brunabótafél.) eða ekki (sveitabæjabrnnabótasjóðir) komið til framkvæmda. í 
lögnm Brnnabótafélagsins ern settar þessar skilyrðisbnndnn takmarkanir:

1. Að samanlögð vátryggingarnpphæð lansafjár megi ekki vera meiri en llt af 
samanlagðrí vátryggingarupphæð húsa (1. gr.).

2. Að engin ein lansafjártrygging megi nema meiru en 6000 kr. (1. gr.).
Þessar takmarkanfr falla niðnr, ef endnrtrygging fæst (4. gr.).
Aftnr á móti er aett sem föst óhreyfanleg takmörknn:

3. Sjálfsábyrgð vátryggjanda:
a. f kanpstöðnm og kanptúnnm með fullum 300 ibúum og i Reykjavik að

*/« hluta (2. gr.).
b. Utan skyldn-vátryggingarsvæðis Brnnabótafélagsins og Reykjaviknr og 

ennfremnr ntan skyldntryggingar, er hreppnr hefir stofnað að */’ hlnta 
(2. 8r-)-
í lögnm nm tryggingn sveitabæja ern sett hliðstæð skilyrði nm tryggingn . 

lansafjár, en að anki það skilyrði, að lansafjártryggingar koma ekki til frain- 
kvæmda fyrr en endnrtrygging er fengin eríendis. Nn er sú endnrtrygging ófengin 
enn, og hefir þess vegna ekki lansafjártrygging komið til framkvæmda I brnna- 
bótasjóðnm sveitarfélaganna. Eftir tillögnm frv. nm lansafjártryggingar er ætlazt 
til, að sömn reglnr gildi nm þær hvar sem er á landinn, og þarf þvf ekki að 
ræða sérstaklega nm lansafjártryggingar eftir lögnnnm nm vátryggingn sveitabæja, 
þar sem öllum lansafjártryggingnm er ætlað að falla nndir ein og sömn laga- 
ákvæði.

Að þvi er snertir hinar skilyrðisbnndnn takmarkanir I lögnm Brnnabóta- 
félags fslands (1. og 2.) má segja, að þan sén að nokkrn eðlileg á meðan endnr- 
trygging er ófengin, en þegar hún er fengin, falla þan niðnr. Aðeins getnr það 
verið álitamál, hvort takmörkin ern hæfilega sett og hvort þan mættn ekki vera 
sveigjanleg. Ern tiilögnr frv. þar nokknr aðrar og mismnnandi eftir ástæðnm, 
sem fyrir hendi ern (sjá frv. sjálft). Fyrri takmörknnina má þó telja óþarfa 
vegna hinnar sfðarí, þvf svo lengi sem hennar gætir, þ. e. svo lengi sem endnr- 

'trygging fæst eigi og þar af leiðandi ekki verða teknar hærri einstakar áhættnr 
en 6 þús. krónnr (eftir frv. 6—12 þús. kr.), þá getnr það ekki komið fyrir, að 
samanlagðar lansafjártryggingar farí fram úr */» húsatrygginga. En af því leiðir 
þá aftnr, að hið fyrra atriði er meinlanst, jafnframt þvf sem það er gagnslanst.

Aftnr á móti, ef endnrtrygging fengist og Brnnabótafélagið gæti tekið að 
að sér einstakar áhættnr, er gætn nnmið jafnvel 100 þúsnnd krónnm (vörnr), 
þá gætn lansafjártryggingarnar stigið yfir fyrra takmarkið, og þá væri það komið 
til baga. Áhætta Brnnabótafélagsins yxi ekki til vernlegra mnna fyrir það, vegna 
þess að endnrtryggt væri það, sem einstakar vátryggingarnpphæðir færn fram úr 
hinn setta hámarki.

Þar sem þvf fyrra takmarkið ('/s af samanlagðri npphæð húsatrygginga) 
virðist þýðingarlanst á meðan endnrtrygging fæst ekki, en getnr orðið að baga, 
er endnrtrygging er fengin, þá virðist eiga að afnema það.

Um þriðjn takmörknnina, hina óskilyrðisbnndnn (þ. e. sjálfsábyrgðina) 
er nokkrn öðrn máli að gegna, svo framarlega sem fallizt er á að vinna að því
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að færa lausafjártryggingar inn i Imdið meira en nú er. Þar lem lausafjár- 
tryggingunum er ætlað að vera frjálsum og óbundnum (ekki skyldntrygging ems 
og & húsum), þá er það auðskilið, að menn leita ekki til Branabótafélagsins með 
þær, ef það tryggir ekki fnllt verðmæti eins og önnur félög. Öll ákvæði um 
lausafjártryggingar mega þvi heita óþörf, og öll viðleitni til að færa lausafjár- 
tryggingar á hendur Brunabótafélagsins tilgangslaus, á meðan ákvæflin um sjálfs- 
ábyrgð eru látin gilda. Fyrir félagið virðist ekki geta stafað af afnámi sjálfs- 
ábyrgðarinnar nokkur hætta, fram yfir það, sem hverju öðru félagi, sem tryggir 
fyrir fullt verðmæti, stendur af lausafjártryggingum, enda sjálfsagt að setja um 
lausafjártryggingar sem strangastar og itarlegastar reglur afl öðru ieyti.
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Um skiptingu félagtins i þrjá tryggingarsjóði.
Hin gagnkvæma ábyrgð, er lögin ákveða á milli vátryggjenda i félaginu,

mun gera það nauðsynlegt að flokka vátryggingarnar eftir tegundum og eflli 
þeirra t þrjá tryggingarsjóði. Það væri naumast rétt að láta vátryggjendur i 
sveitum, þar sem tæpast getur verifl um nokkra sambrunahættu að ræða, vera í 
gagnkvæmri ábyrgð með vátryggjendum i kaupstöðum og kauptúnum, þar sem 
þar á móti getnr verið að ræfla nm stóra sambrunahættu. Ekki heldur virðist 
vera rétt að gera lausafjártryggjendum gagnkvæma ábyrgfl með hinum tveimur 
fyrrnefndu vátryggingaiflokkum. Álitamál gæti enda verifl, hvort hin gagnkvæma 
ábyrgð getur átt við um lausafjártryggingar. En þar sem enginn sérstakur varasjóður 
er myndaður fyrir lausafjártryggingar, en varasjóflur Brunabótafélagsins er þó dálitlu 
leyti myndaður af iflgjöldum lausafjártrygginga, virðist réttmætt að taka einbverja 
litla opphæfl af varasjóði þess og mynda þar með stofn til varasjófls fyrir lausa- 
Qártryggingar. Álitamál getur verið, hvað sú upphæð ætti að vera há. I frv. er 
stungið upp á 10 þúsund krónum. Þykir það sennilega áætlað eftir hlutfall<nu á 
milli lausatjártrygginga og húsatrygginga að undanförnu. — Hin lögákveðna 
ábyrgfl rikissjóðs væri svo sem baktrygging fyrir alla tryggingaflokkana. Má vona, 
að héflan af þurfi ekki til hennar að taka, þar sem svo verulegir varasjóðir eru 
þegar myndaðir.

Lögin geta náð til Reykjaaikar.
Eftir lögunum er vátrygging húseigna i Reykjavik utan vifl verksvið 

Brunabótafélagsins. Eins og nú stendur er efllilegt að svo sé, vegna þess, að 
iðgjöld fyrir húseignir i Reykjavfk eru lægri, eftir þeim samningi, sem bærinn 
hefir nú, en varlegt væri fyrir Brunabótafélagið að taka. En ef ástæflur kynnu 
að breytast þannig, að saman gætu farifl hagsmunir vátryggjenda húseigna i 
Reykjavik og hagsmunir Brunabótafélags Islands, þá virðist rétt, að lögin séu 
þannig útbúin, að þau standi þvi ekki i vegi, að samningar geti tekizt á milli 
Brunabótafélagsins og Reykjavíkurbæjar.

Auk framangreindra meginbreytinga felast i frv. nokkrar minni háttar 
breytingar, sem hér eru ekki gerflar að umtalsefni.



Uaa einstakar greinar frv. þykir ekki ástæða að fjölyrða. Þær ero sniðnar 
eftir lögum nr. 54, 3. nóv. 1915, nm stofnnn Brnnabótafélags íslands, og lögnm 
nr. 35, 27. júoi 1921, om vátrygging sveitabæja (atan kauptóna). Ero ákvæði 
frv. miklnm mon einfaldari en ákvæði nefndra laga, m. a. af þvi, að sleppt er 
sjálfsábyrgðinai og hlottöko sveitar- og bæjarfélaga i áhættonni.

Þingskjat 114—115 S8t

Ed. 115. JFrumvarp

til laga um viðauka við lög nr. 36, 27. júni 1921, nm samvinnufélög.

(Lagt fyrir Alþingi 1930).

1. gr.
Á eftir fyrstu málsgr. 19. gr. laga nr. 36, 27. júni 1921, um samvinnu- 

félög, komi ný málsgrein, svo hljóðandi:
Þar, sem félag nær yfir tvær eða fleiri sýslur, má haga kosningum til 

félagsfunda eftir ákvæðunum um kosningar til fulltrúafunda i samvinnu- 
samböndum, þannig, að hver sýsla félagsins kemur i stað félags i samvinnu- 
sambandi og kýs sameiginlega fulltrúa til félagsfunda, eftir þvi sem samþykktir 
nánar ákveða.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Athogasemdir við lagafrnmvarp þetta.

Frnmvarp þetta er borið fram eftir ósk Slátnrféiags Snðnrlands, og hefir 
félagið gert grein fyrir þessari ósk 'sinni í bréfi þvi, sem hér fer á eftir og prentað 
er sem fylgiskjal. Forstjórn Sambands islenzkra somvinnnfélaga hefir tjáð sig 
málinn fylgjandi. Viröist eigi ástæða til frekari athogasemda.

FylalakjaL

SLÁTURFÉLAG SUDURLANDS.

Reykjovik, 12. nóvember 1929.

Siðan samvinnnlögin gengn i gildi, hefir Slátorfélag Snðnrlands leitazt við 
áð samræma samþykktir sinar við þan, og mnn það hafa tekiet að nndanskildn 
þvi, er snertir folltrnakosningar til aðalfnndar.

Samvinonlögin (19. gr.) mæla svo fyrir: >Á fnndnm i félagi, sem er
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óskipt heild, hafa atkvæði allir félagsmenn. En i félagi, sem skiptist i deildir, 
hafa fulltrúar deildanna einir atkvæðisrétts.

Er það sýnilega andi laganna að gera hverjnm einstökum félagsmanni 
semanðveldast að neyta atkvæðis sins i stjórn og framkvæmd félagsmálefna, en 
þó virðist svo, sem löggjafinn hafi ekki haft i hnga, að félag gæti náð yfir nema 
takmarkað svæði, þannig að þó vegalengd yrði nm of fyrir einstaka félagsmenn, 
yrði það ekki tilfinnanlegum erfiðleiknm bnndið fyrir nokkra fnlltrúa að sækja 
félagsfnndi, og væri það spnrsmál leyst með þvi að skipta félagi i deildir. En 
þar sem félag, eins og vort, er telnr nærri 1900 félagsmenn, sem dreifðir eru nm 
5 sýslnr — Vestnr-Skaftafellssýsln, Rangárvallasýsln, Árnessýsln, Ejósarsýsln og 
Borgarfjarðarsýslu —, verður almenn þátttaka i félagsfnndnm allerfið, enda þótt 
deildaskipting sé viðhófð.

Eftir þeirri venjn, sem nú mnn algengnst i félögnm nm landið, að einn 
fnlltrúi mæti á félagsfnndi fyrir ekki fleiri en 20 félagsmenn, yrði fnlltrúatala 
félags vors nærri 100, og með stjórn og endnrskoðendnm yrði tala lögskipaðra 
fnndarmanna nokknð á annað hundrað. Verðnr eigi séð, hvað mæli með að 
heimta svo marga fnlltrúa, sem flestir yrðn að sjálfsögðn bændnr, er illa eiga 
heimangengt frá búnm sinnm nm langan tima, — enda ali-kostnaðarsamnr fnndnr 
fyrir ekki stærra fyrirtæki en félag vort er. En þó er hitt verra, hvað hætt er 
við, að féiagsfnndir yrðn illa sóttir vegna þess, hvað langnr timi færi i ferðalög 
fnlltrúanna ank fnndartimans, sem þvi hættar væri að yrði ónanðsyniega langnr, 
sem fnlitrúar værn fleiri. Gæti þetta fyrirkomnlag orðið til þess, að það, sem 
gerist á slíknm fnndi, yrði félagsmönnnm óknnnara en æskilegt væri.

Að visn meina landslögin — eins og þan nú ern — oss eigi að hafa 
deildir stórar, t. d. að hver sýsla sé deild og kjósi hæfilega marga fulltiúa á 
félagsfnndi, en þar er sami annmarkinn, deildarsvæðið væri í flestnm tilfellnm 
stærra en svo, að von væri nm, að félagsmenn mættn þar almennt og neyttu 
atkvæðis sins.

Síðan félag vort var stofnað, hefir það skipzt i deildir eftir hreppnm, og 
hefir hver deiid kosið sér deildarstjóra, er séð hefir nm fundahóld og framkvæmd 
félagsmálefna innan deildar sinnar, og jafnframt verið einskonar nmboðsmaðnr 
félagsstjórnarinnar i deildinni. Hafa deildarstjórar innan hverrar sýsln siðan kom- 
ið saman á fnnd árlega, þar sem félagsstjórn, endnrskoðendnr og yfirleitt allir 
félagsmenn, sem vildn, hafa mætt og haft málfrelsi og tiilögmétt, en deildastjórar 
einir átt atkvæðisiétt.

Á fnndnm þessnm hafa verið lagðir fram og skýrðir reikningar félagsins, 
og gefin skýrsla nm allan rekstnr félagsins og hag, og yfirleitt rædd öll félagsmál 
og gerðar tillögnr til aðalfnndar. Þar hafa og verið kosnir stjórnarfnlltrúar fyrir 
hverja sýsln, er siðan hafa myndað aðalfnnd félagsins. En eftir gildandi lögnm 
mnn þannig skipaðnr aðalfnpdnr vart vera lögmætnr, enda þó oss hafi reynzt 
þetta fyrirkomnlag vei.

Eftir ítarlega yfirvegnn höfum vér komizt að þeirri niðnrstöðn, að æski- 
legast væri fyrir félag vort að þurfa ekki að breyta nm fyrra fyrirkomnlag fund- 
anna í aðalatriðum. Að sjálfsögðn viljnm vér fjölga fnlltrúatöln hverrar deildar 
eftir töln félagsmanna i henni, t d. að einn fulltrúi væri fyrir hverja 20 félags-
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menn. En f stað þess, að þeir mættn allir á aðalfundi félagsins, kæmu þeir nú 
saman & fund innan hverrar sýsin og kysu þar hæfilega marga fnlltrúa til aðal- 
fnndar, eftir félagsmannatöln f sýslnnni, — en til þessa þyrftnm vér að geta hagað 
kosningnm f félagi voru á sama hátt og gert er i tanwinnatamböndum.

Vér leyfnm oss þvf að leggja hér með tillögn til breytingar á 19. gr. 
samvinnnlaganna og jafnframt að beina þeirri ósk til hins háa ráðnneytis, að 
þvf mætti þóknast að leggja breytingartillögn þessa fyrir næsta Alþingi og fylgja 
henni fram til samþykktar.

Það skal að siðnstn tekið fram, að vér höfnm borið það nndir forstjóra 
Sambands fsl. samvinnnfélaga, hvort breyting þessi gæti orðið nokkrnm öðrnm 
samvinnufélögnm til óþæginda, ef samþykkt yrði, og hefir hann fnllyit, að nm 
það gæti ekki verið að ræða.

Þingskjal 116—116

Virðingarfyllst

F. h. stjórnar Slátnrfélags Snðnrlands.

H. Bergt.

Tii atvinnn- og samgöngnnálaráðnneytisins,

Reykjavik.

Hd. 116. Frumvapp

til laga um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að ábyrgjast rekstrarlán til 
útgerðar.

Frá meiri hl. sjávarútvegsnefndar.

1. gr.
Rikisstjórninni heimilast að ábyrgjast rekstrarlán, sem Landsbanki 

lslands veitir á yfirstandandi vetrarvertið, sem nemi allt að einni milljón 
króna, einstökum útgerðarmðnnum eða félögum, sem viðskipti hafa haft við 
íslandsbanka, gegn tryggingum i væntanlegum afla. Hámark lánveitinga má 
ekki fara fram úr þvi, sem Landsbanki lslands hefir lánað undanfarið út á 
afla, miðað við skippund.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Frnmyarpið er flott að ósk atvinnnmálaráðherra. Er það samið f sam-



riði við bankastjóra Landabanfcans. Tilgangurinner að ^raga Ór þeirri röakun, 
«em lokun Islandsbanka veldur hj& útgerðinni.

Verði íslandsbanki opnaður að nýju, & að aj&lfsögðn gert r&ð fyrir, að 
viðskipti þessi flytjist aftur yfir til íslandsbanka.

8C4 fefcgskjd U&~llf

Ed. 117. Frunvarp

til laga um breyting á lögum nr. 40, 7. mai 1928, um breyting á jarðræktar- 
lögum, nr. 43, 20. júni 1923.

Flutningsm.: Jón Jónsson og, Guðmundur Ólafsson.

i. gr.
Á eftir 7. gr. komi ný grein, er orðist sto:
Nú gerir maður þurrbeyshlöðu, og skal þá veita honum styrk úr ríkis- 

sjóði, sem nemi 1 kr. á hvert metið dagsverk.
Slyrkurinn er bundinn því skilyrði, að hlaðan sé reist eftir fyrirmynd 

frá Búnaðarfélagi Islands og af þeirri stærð, sem samsvarar jörðinni, sem 
hlaðan er á reist

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júli 1930.

Grein argerð.

Jarðræktarlögin frá 1923 hafa, ekki sfzt eftir að þeim var breytt 1928, 
orðið til að auka stórkosttega jarðabætnr i sveitpnum, flieð þvi að heita mönn- 
um riflegum styrk fyrir þær.

Par sem reynslan hefir orðið svo góð nm árangur laganna aö því er 
tekur. til þeirra jarðabóta, sem styrks njóta eftir öðrum kafla.þeirra, virðist mjög 
æskilegt að kotna fleiri jarðabótaflokkum undir hann.

Með ,þessu frv. er lagt til að taka hlöður upp i jarðræktarlögin og hvetja 
menn þann veg til að ,koma þeim npp, því að á þeim er engu siður þörf i hin- 
um þurrviðrasamari héruðum en & súrheygtóftum.

Pað er kunnugt, að viða á landinu er mjög litið um hlöður, en geysijeg 
vinna gengur árlega alla tima &rs i toríverk við tóftirnar, er dregnr bæði frá 
jarðræktarstörfum og heyvinnn, auk þess sem torfristgn. veldur .miklpm jarð- 
spjöllnm.

Jafnframt þvi að menn eru hvattir til að koma upp hlöðunum, verður 
að tryggja það, að þær séu haganlega gerðar qg^kki sé verið að hrófa þeim upp 
við hvern kofa, heldur stefnt að þvi að færa peningsbúsin hæfilega saman.

Vitanlega hefir það nojkkuð aukjn gjöld i tör;^neð sér að styrkja fleiri



jarðabætur en þegar er gert, en þar eð breyting sú, sem fór fram á siðasta ári 
á því, hvernig jarðabætnr eru lagðar í dagsverk, þótt fyllilega réttmæt væri, 
heflr allmikla gjaldahækkun í för með sér fyrir rikissjóð, þá virðist ekki áhorfs- 
mil að styrkja i þess stað fleiri jarðabætnr, eins og hér er lagt til.

Þingskjal 117-119

■d. 118. Breytlngartlllaga

við frv. til laga nm breyting i vegalögnm, nr. 41, 4. júní 1924.

Fri dómsmilariðherra.

Áftan við frnmvarpsgreinina bætist:
Aftan við B. 3. komi: Snæfellsnesbrant, fri vegamótnm austan Stranm- 

fjarðarár, nm Staðarsveit og Breiðnvik að Hellissandi.

Ed« 110. IkefndarAllt

nm frv. til laga nm breyting i lögnm nr. 28 frá 1915, nm kosningar til Alþingis 
[Landskjör 1930].

Fri allsheijarnefnd.

Nefndinni hefir borízt nmsögn próf. Ólafs Lárnssonar nm frv. þetta. 
Leggnr hann til, að frv. verði gert nokkrn fyllra að þvi e» snertir fyrtrnweli om 
samningu kjörskránna, framleggingarfresti og firesti i sambandi við ksernr út af 
kjörskránum. Fellst nefndin á tillögnr prófessorsins og leggtir til, að frv. verði 
samþykkt með eftirfaranch

BREYTINGDM:
1. Við 1. gr.

a. Síðari hlnti greinarinnar sSknln kjörskrár . . .< til enda greinarínnar 
falli niðnr.

b. Á eftir 1. gr. komi tvær nýjar greinar, svo hljóðandi:

2. gr.
Kjörskrár og aukakjörskrár við kosningn þessa sknln samdar 

þannig, að i gildi komi 10. júni þ. á.

3. gr.
Við nndirbúning kosningar þessarar breytast timaákvarðanir og 

frestir kosningalaganna sem hér segir:'
Kjörskrár skulu lagðar fram 1. april, en ankakjörskrár 10. mai.

Alþt. 1930. A. (42. lðggjafarþing). 49



Anglýsingarfrestnr samkvæmt 12. gr. kosningalaganna skal vera 
ein vika.

Kærnfrestnr samkvæmt 13. gr. laganna skal vera 14 dagar, frá 
þvi að kjörskrá var lögð fram.

Úrsknrðarfrestnr & kærnm samkvæmt 14. gr. skal vera ein vika 
frá loknm kærnfrests. Frestnr til fundarboös samkvæmt sömn grein skal 
vera 3 dagar.

Um kærnr við ankakjörskrár og úrskurði þeirra gilda venju- 
legir frestir.

2. Við 2. gr. Greinin verði 4. gr.

Söé fcngskjal llð—120

Alþingi, 14.

Jón Baldvinsson, 
form.

febr. 1930.

Ingvar Pálmason, 
fnndaskrifari og frsm.

Jóh. Jóhannesson.

Ed. 190. fireytlnfpartlllöfpur

við frnmvarp til laga nm sveitabanka.

Flntningsmaðnr: Björn Kristjánsson.

1. Við 4. gr. c. Liðnrinn falli bnrt.
2. — 4. gr. e. Liðnrinn falli bnrt.
3. — 4. gr. f. Liðnrinn orðist svo:

Félagsmaðnr getnr jafnan sagt sig úr félaginn með 6 mánaða fyrir- 
vara fyrir næstn áramót, en ábyrgð hans á sknldbindingum félagsins, ef 
nokknr er, eins og hún er eða verðnr nm þan áramót, gildir. þó aldrei leng- 
nr en til næstn áramóta á eftir. Innan sama tíma skal bonnm greidd inni- 
eign hans, ef hann á þá inni bjá félaginn.

Liðatalan breytist samkvæmt þvi.
4. Við 11. gr. Greinin falli bnrt.
5. Við 14. gr.

a. Aðaltillaga: Greinin falli bnrt.
b. Varatillaga: Greinin orðist svo:

Prátt fyrir ákvæði 4. gr. Iaga nm veð, 4. nóv. 1887, er félagsmanni 
sveitabanka heimilt að setja honnm að sjálfsvörzlnveði i allt að einu ári i 
senn eiqu nafni tiltekna flokka bnpenings sins, framleiðslntækja og jarðar- 
afnrða.
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li'd. 131, Frnmvarp

tíl laga nm stofnun flugmálasjóðs Islands.

(Eftir 3. nmr. í Ed).

1. gr.
Meðan flugvélar ern notaðar til sildarleitar, skal aukagjald lagt á hvert 

sildarmál og hverja tunnu saltaðrar síldar, og skal með aukagjöldum þessnm 
stofnaður flugmálasjóður íslands.

2. gr.
Tekjnm sjóðsins skal fyrst og fremst varið til þess að standast kostnað 

af notkun flugvéla til síldarleitar og tíl þess að koma skipnlagi'á samvinnu 
milli flugvéla og sildarskipa, enda sé þá haldið uppi stöðugri sildarleit með 
þar tíl hæfri flugvél frá 15. júni til 15. seph ár hvert, meðan sjóðurinn starfar. 
Að öðru leytí skal tekjum sjóðsins varið tíl flugferða á fslandi innan þeirra 
takmarka, sem segir i 5. gr.

3. gr.
Hvert skip, er veiðir sild með herpinót, skal gjalda i sjóð þennan 10 

aura af hverju máli bræðslusildar og af hverri tunnu saltaðrar sildar eða 
annarar verkaðrar síldar. Eitt mál bræðslusildar skal talið 135 kg. og skal 
jafngilda einni tunnu saltaðrar sildar.

4. gr.
Atvinnumálaráðuneytið skipar fyrir með reglugerð um, hversu inn- 

heimta skuli gjöld þessi og um tílhögun á starfsemi sjóðsins.

5. gr.
Sjóður þessi tekur til starfa 1930, og má verja allt að 'fu tekjum 

hvers árs i ofannefndu markmiði, en skal lagður i sjóð til eflingar flug- 
ferðum.

6. gr.
Atvinnumálaráðuneytið hefir á hendi stjórn sjóðsins og skal það á- 

vaxta fé hans i Landsbankanum. Reikningur sjóðsins skal árlega birtur í 
Stjórnartiðindunum.

7. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Hd. ÍM. FrnmTarp

tíl laga um Menntaskólann i Reykjavik.

(Eftir 3. umr. í Ed.).

1. gr.
í Reykjavik skal vera menntaskóli með fjórum ársdeildum.

2. gr.
Takmark skólans er að efla sálar- og likamsþroska nemenda, veita 

þeim almenna menntun og gera þá hæfa til að stunda nám við háskóla og 
aðrar æðri menntastofnanir.

3. gr.
Skólinn er samskóli fyrir pilta og stúlknr.

4. gr.
Skipta skal bekkjum Menntaskólans, svo mörgum sem þörf þykir, i 

tvær deildir, máladeild og stærðfræðideild.

5. gr.
1 Menntaskólanum skal kenna þessar námsgreinar: lslenzku og islenzk 

fræði, ensku, norðurlandamál, þýzku, frönsku, latinu, sagnfræði, trúarbrögð, 
félagsfræði, bókmenntafræði og listasögu, náttúrufræði, eðlis- og efnafræði, 
stærðfræði, bókfærslu, likamsæfíngar, söng, dráttlist og vinnubrögð.

Heimilt skal kennslumálaráðuneytinu að fjölga eða fækka námsgrein- 
um, ef skólameistari mælir með breytingunni.

6. gr.
lslenzk tunga og islenzk frættí skulu vera höfuðnámsgrein i skólanum. 

Vandléga skal gæta þess, að ofþreyta ekki nemendur með náminu.

7. gr.
í hverjum bekk skal haldið árspróf. Lokaprófið er stúdentspróf. Öðr- 

um prófum ræðnr skólameistari.
Við árspróf skulu vera 2 prófdómendur, annar úr flokki kennara, 

hinn skipaður af kennslumálaráðuneytinu, en við stúdentspróf 2 prófdóm- 
endur, skipaðir af þvi. Heimilt skal vera að stytta próf milli bekkja. Ræður 
skólameistari, ef svo er gert, bvernig stytt skal i hvert sinn, en birtír það eigi 
fyrr en komið er fast að prófi.

Þá er og skólameistara beimilt að sleppa nemendum við árspróf, enda 
hafi þeir lofsamlega eiukunn eftir veturinn.
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8. gr.
Um einkunnastiga og einkunnagjöf skal ákveða í reglugerð, svo og 

nánar nm inntökupróf, kröfnr til flutnings milli bekkja og um stúdentspróf.

9. gr.
Ljúka má námi i einstökum námsgreinum við árspróf i öðrnm og 

þriðja bekk skólans, en þá skal nm prófdómendnr i þeim greinum fara 
eins og um stúdentspróf, enda sknln þær einknnnir og taldar á stúdentspróf- 
skirteinnm.

10. gr.
Heimilt er nýsveinum og ntanskólamönnum að taka árspróf i öllnm 

bekkjnm. Þeir, sem prófin standast, bafa leyfi til að setjast i skólann, eftir 
þvi sem húsrúm og kennaratala leyfir. Ef fleiri ná prófi inn í bekk en bægt 
er að veita inntöku, ræöur prófeinkunn úrslitum.

11. gr.
Þessi eru almenn inntöknskilyrði: 1) Áð þeir, sem setjast i fyrsta bekk, 

sén eigi yngri en 15 ára. Þó getur kennslumálaráðuneytið veitt sérlega þrosk- 
uðnm nemendum undanþágu, ef þeir eru orðnir 14 ára. Aldurstakmark 
þeirra, er setjast i aðra bekki, skal svara til inntökualdurs; 2) Að þeir séu 
ekki haldnir af neinum næmum sjúkdómi; 3) Að siðferði þeirra sé óspillt,

12. gr.
Til þess að verða tekinn i fyrsta bekk verður nemandinn að standast 

próf i þessum greinum: 1) 1 islenzku: Geta ritað venjulegt mál ritvillulítið, 
þekkja aðaleinkenni islenzkrar málfræði og höfuðdrætti i íslenzkum bók- 
menntum bæði á þjóðveldistimanum og siðan um 1800. 2) í norðurlanda- 
málum: Skilja og geta lesið nokkurnveginn rétt venjulegt bókmál á dönsku 
eða sænsku og geta ritað villulitinn stil almenns efnis á öðruhvoru þvi máli. 
3) 1 ensku: Geta auðveldlega þýtt ólesið létt mál og gert villulítinn stil um 
auðvelt efni. 4) í þýzku: Hafa numið undirstöðuatriði málsins, eftir nánari 
ákvæðum kennslumálastjórnar. 5) 1 reikningi: Vera leikinn í að reikna brot 
og tugabrot, vaxtareikning, félagsreikning, einfaldasta jöfnureikning og al- 
mennustu þætti i flatarmáls- og rúmmálsfræði. 6) 1 sögu: Hafa glöggt yfirlit 
um æfi frægra manna og megintimabil og atburði i sögu Islands og almennri 
veraldarsögu. 7) í náttúrufræöi: Hafa numið likamsfræði, almenna grasafræði 
og dýrafræði, og þekkja aðaldrætti i þróunarsögu jarðarinnar og landsins. 
8) 1 landafræði: Hafa numið almenna landafræði og vera leikinn i að nota 
landabréf.

13. gr.
Kennslustundir i hverjum bekk skulu vera 30—33 á viku. Á laugar- 

dógum skal kennsla eigi standa lengur en til hádegis.
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14. gr.
Skólaárið byrjar 1. október og endar 30. september. Prófnm skal að 

jafnaði lokið siðast i júni, en þó getnr ráðherra, að fengnum tillögum skóla- 
meistara, ákveðið, að prófum i fyrsta og öðrum bekk skuli lokið siðast i mai.

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) Hvitasunnuleyfi frá 
laugardegi fyrir hvitasunnu til þriðja i hvitasunnu; 5) Sumardagurinn fyrsti;
6) Afmælisdagur konungs, 17. júni, 1. desember og setningardagur Alþingis;
7) Sumarleyfi frá þvi prófum er Iokið og til 30. september. öðrum leyfum 
ræður skólameistari, og skulu þau einkum notuð til iþróttaiðkana og náttúru- 
fræðirannsókna.

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, kennslu allri, húsum skólans og áhöldum. Skóla- 
meistari hefir að byrjunarlaunum 4000 kr. á ári, en launin hækka eftir 3, 6 
og 9 ár i þessarí röð um 300 kr.. 300 kr. og 400 kr. upp i 5000 kr. Auk 
þess nýtur hann ókeypis húsnæðis i skólahúsinu, Ijóss og hita. Hafi skóla- 
meistarinn aðalumsjón með heimavist, fær hann þess vegna 2000 kr. i risnufé.

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 i 16 ár, verða yfirkennarar. Skólameistari 
og kennarar njóta dýrtíðaruppbótar samkvæmt launalögum.

Skólameistari ræður aukakennara og stundakennara, eftir þvi sem fé 
er veitt til i fjárlögum. Svo skal og leitað umsagnar skólameistara um skip- 
nn fastra kennara.

17. gr.
Skólameistari skal kenna 12 stundir á viku, en fastir kennarar 26 

stundir. Heimilt er kennslumálastjórninni að fækka um 2—4 stundir skyldu- 
kennslu skólameistara eða fastra kennara, sem hafa mikil aukastörf við skrif- 
legar úrlausnir eða önnur sérstök aukastörf i þágu nemenda og skólans.

18. gr.
Til þess að geta orðið skipaður fastur kennari við skólann þarf um- 

sækjandi að hafa tekið kennarapróf við háskóla i kennslugreinum sinum, hafa 
kynnt sér allitarlega kennsluaðferðir og heimilisbrag í nokkrum samskonar 
skólum og hafa sýnt með að minnsta kosti eins árs reynslu við skólann, að 
bann hafi kennarahæfileika og manndóm til að gegna slikri stöðu.

Heimilt er þó að veita undanþágu frá fyrsta ákvæðinu að þvi er snertir 
kennara, sem nú starfa við skólann, og aðra umsækjendur, sem hafa með 
afburðum i kennslu sýnt, að þeir séu eftirsóknarverðir starfsmenn við skólann.
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19- gr-
Skólameistari boðar til kennarafunda og stýrir þeim. Kennarafnndi 

skulu fastir kennarar og ankakennarar skólans sækja, og hafa þeir atkvæðis- 
rétt. Ennfremur sækja þeir stundakennarar fundi, er þess óska, eða skóla- 
meistari kveður til sérstaklega, en eigi hafa þeir atkvæðisrétt.

20. gr.
Skólameistari ræðnr skólalækni til 3 ára i senn, og skal hann lita eftir 

heilbrigði nemenda og bollustuháttum skólans.

21. gr.
Kennslumálaráðuneytið hefir yfirstjórn skólans.

22. gr.
Kennslugjöld skal greiða i skólasjóð. Ákveður stjórnarráðið hæð þeirra 

i samráði við fræðslumálastjóra og skólameistara. 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.

23. gr.
Svo fljótt sem ástæður rikissjóðs leyfa skal koma upp heimavistum 

fyrir 40 til 50 nemendur skólans og búa þær nauðsynlegum húsgögnum á 
kostnað rikissjóðs. 1 heimavistahúsinu skal vera ibúð fyrir kennara til um- 
sjónar og samkomusalur. Svo skal og heimilt að ætla húsrúm og nauðsyn- 
leg áhöld sameiginlegu mötuneyti heimavistanemenda. Utanbæjarnemendúr 
ganga fyrir beimavistum, 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.

24. gr.
Ráðuneytið setur reglugerð fyrir skólann, er kveður nánar á um ein- 

stök atriði, er hann varða, svo sem verksvið skólameistarans og kennarafunda, 
nmsjón með skólahúsi, skyldur kennara til umsjónar með nemendum og 
annað, er þurfa þykir.

25. gr.
Meðan skólinn er haldinn i núverandi skólahúsi, tekur hann eigi á 

móti fleiri nemendum en svo, að i hverri ársdeild séu 2 bekkir, fullskipaðir 
við kennslu i sameiginlegum námsgreinum máladeildar og stærðfræðideildar. 
Nú verður nemendatala deildauna svo misjöfn, að eigi rúmast allir nem- 
endur annarar deildarinnar i einum bekk við kennsluna í sérfræðum þeirrar 
deildar, og skal þá aukreitis halda uppi sérkennslu fyrir þá nemendur, er 
nmfram verða.
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■d. 12S. ■efadar&Ht

nm frv. til laga nm breyting & lögom nr. 75, 28. nóv. 1919, om skipun barna 
kennara og laon þeirra.

Fr& minni hL fj&rhagsnefndar.

Ég get ekki fallizt 6, að rétt sé að samþykkja frv., og visa i þvi efni til 
&lits minni hl. fj&rhagsnefndar & Alþingi 1929, sbr. Alþt. 1929, A-deild bls. 1179, 
þskj. 541.

Alþingi, 14. febr. 1930.

Hannes Jónsson, 
fnndaskr.

Kd. »4. Dö»

um heimild fyrir rikisstjórnina til þess að ábyrgjast rekstrarlán til útgerðar. 

(Afgreidd frá Ed. 14. febrúar).

1- gr .
Rikisstjórninni heimilast að ábyrgjast rekstrarlán, sem Landsbanki 

Islands veitir á yfirstandandi vetrarvertið, sem nemi allt að einni milljón 
króna, einstökum útgerðarmönnnm eða félögum, sem viðskipti hafa haft við 
lslandsbanka, gegn tryggingnm i væntanlegum afla. Hámark lánveitinga má 
ekki fara fram úr þvi, sem Landsbanki íslands hefir lánað undanfarið út á 
afla, miðað við skippnnd.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

■d. 125. Framvarp

til laga nm veiting rikisborgararéttar.

(Eftir 3. nmr. i Ed.)

Rikisborgararétt sknln öðlast:
1. Emannel Reinfried Heinrich Cortes, prentari í Reykjavik, fæddnr í Sviþjóð.
2. Peter Jakob Andreassen Stefiensen, verkam. i Reykjavík, fæddnr i Noregi.
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3. Frantz Adolph H&kansson, fyrv. veitingam. i Reykjavík, fædduri Danmörku.
4. Karl Oscar Hedlund, rennismiður í Reykjavik, fæddur i Sviþjóð.
5. Almar Viktor Normann, lýsismatsm. í Reykjavik, fæddur i Noregi.
6. Harald Elisar Svendsaas, vélstjóri í Neskaupstað, fæddur i Noregi.
7. Jóhann Severin Sjursen, sjóm. i flafnarfirði, fæddur i Noregi.
8. Bror Westerlund, forstjóri i Hafnarfirði, fæddur i Svíþjóð.

Þingskjal 125—121

Wd. 12«. Wefndaróllt

um frv. til-laga um íslandsbanka.

Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.

Meiri hluti nefndarinnar leggur til, að frv. verði samþykkt óbreytt. 

Alþingi, 15. febr. 1930.

Ingvar Pálmason, Jón Baldvinsson, Jón Jónsson, 
form. fundaskr. frsm.

Ed. 127. Wefndarillt

nm frv. til laga um breyting á lögum nr. 28 frá 1915, um kosningar tíl Alþingis 
(stjfrv. 17).

Frá meiri hl. allsherjarnefndar.

Nefndin er öll sammála um að fallast á þá breylingu, að við almennar 
óhlutbundnar kosningar til Alþingis skuli kjördagar vera tveir. Hinsvegar hefir 
ekki getað orðið samkomulag innan nefndarinnar um, hve viðtæk breyting sú 
skuli vera. Getnr meiri hl. aðeins fallizt á, að breytingin taki til þeirra kaupstaða, 
sem eru sérstök kjördæmi, svo sem gert er ráð fyrir í athugasemdum frv., en 
minni hl. (JBald) vill, að breytingin nái til allra kaupstaða og kauptúna, sem 
eru sérstakt sveitarfélag. Mun þvi minni hl. nefndarinnar skila sérstöku álití 
og breytingartíllögum.

Ef hallast verður að þvi ráði, að kjördagar verði tveir, telur meiri hl. 
nauðsynlegar nokkrar fleiri breytingar á kosningalögunum en frv. gerir ráð fyrir. 
Eru þær að mestu afleiðing af aðalbreytiugunni, að kjördagar skuli vera tveir. 
Meiri hl. allsherjarnefndar leggur þvi tii, að frv. verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Við 1. gr.

a. Á undan greininni komi ný gr., er verði 1. gr. og hljóði svo:
Fjórða málsgrein 18. gr. laga nr. 28 frá 1915 skal vera á þessa leið: 
Alþt 1930. A. (42. löggjafarþing). 50



Enginn m4 gefa kost 4 sér i fleirum en einn kjördæmi við kosningar, 
sem fram eiga að fara 4 sama kjördegi. Brjóti nokkur móti þessn, er sú 
kosning eða þær kosningar ógildar, er hann kann að verða fyrir.

b. 1. gr. verði 2. gr. og hljóði svo:
23. gr. laganna skal vera i þessa leið:

Þi er almennar, reglnlegar kosningar fara fram, skal 1. langardagnr 
i jnliminnði vera kjördagnr alstaðar, nema i kanpstóðnm, sem ern sér- 
stök kjördæmi, en þar skal fyrsti vetrardagnr vera kjördagnr.

Bæði er þetta 4 sér stað og þegar almennar kosningar fara fram eftir 
þingrof, sknln allar kosningar gilda fri hinnm lögskipnðn kjördögnm, 
þótt einstökn kosningar hafi eigi fram farið 4 þeim dögnm.

2. Á eftir 1. gr. komi ný grein, sem verði 3. gr. og hljóði svo:
Upphaf 27. gr. laganna skal vera 4 þessa leið:

Á hidegi skal kjörfnnd setja annarsstaðar en i kanpstöðnm, sem ern 
sérstök kjördæmi, en þar skal kjörfnnd setja kl. 10 irdegis.
Sknln þi mæta 4 kjörstað . . .

3. Við 2. gr. Greinin verði 4. gr.
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Alþingi, 15. febr. 1930.

Ingvar Pilmason, 
fnndaskr. og frsm. meiri hl.

Jóh. Jóhannesson.

Ed. ÍSS. Netndar&U*

nm frv. til laga nm íslandsbanka.

Fré minni hl. fjérhagsnefndar.

Við getnm 4 engan hitt talið rétt að samþykkja frv. þetta, sem að efni 
til hljóðar einnngis nm það, að taka bankann til skiptameðferðar, meðan ekki 
er útséð nm irangnr af tilrannnm þeim til endnrreisnar bankannm, sem banka- 
riðið hefir með.höndnm, og meðan ólokið er skoðnn þeirri 4 bankannm, sem 
nú stendnr yflr að tilhlntnn fjérmélaréðherra.

Alþingi, 17. febr. 1930.

Björn Kristjénsson. Jón Þorlúksson, 
frsm.
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Ed. 129. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 28 frá 1915, um kosijingar til Alþingis 
[Landskjör 1930].

(Eftir 2. nmr. í Ed.).

1. gr.
Kjördagnr við kosning landskjörinna þingmanna árið 1930 skal vera í 

júnimánuði, þó ekki fyrir 10. dag mánaðarins.

2. 8r-
Kjörskrár og aukakjörskrár við kosningu þessa sknln samdar þannig, 

að í gildi komi 10. júni þ. á.

Þingskjal 129—130

3. gr.
Við undirbúning kosningar þessarar breytast timaákvarðajnir og frestir 

kosningalaganna sem hér segir:
Kjörskrár skniu lagðar fram 1. april, en aukakjörskrár 10. maí.
Auglýsingarfrestur samkvæmt 12. gr. kosningalaganna skai vera 

ein vika.
Kærufrestur samkvæmt 13. gr. laganna skai vera 14 dagar, frá þvi 

að kjörskrá var lögð tram.
Úrskurðarfrestur á kærum samkvæmt 14. gr. skal vera ein vika 

frá lokum kærufrests. Frestur til fundarboðs samkvæmt sömu grein skal 
vera 3 dagar.

Um kærur við aukakjörskrár og úrskurði þsirra gilda venju- 
legir frestir.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. 130. Wefndarálit

um frumvarp til laga um Menntaskóla á Akureyri.

Frá menntamálanefnd.

Nefndin hefir orðið sammála nm að leggja til, að frv, þetta verði sam- 
þykkt með nokkrum breytingum, sem hér fara á eftir. Eru breytingar þessar að 
mestu gerðar til samræmis við frv. það um Menntaskólann í Reykjavik, sem 
Ed. hefir þegar samþykkt.
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BREYTINGARTILLÓGUR.

1. Við 2. gr. Aftan við gr. bastist: og gera þ& hæfa til að stnnda ném við 
h&skóla og aðrar seðri menntastofnanir.

2. Við 4. gr.
a. Á eftir orðinu >frönskn« komi: latinn.
b. 1 stað >trúarbragðafræði« komi: trúarbrögð.

3. Við 6. gr. Fyrir orðin >menntadeildar« & tveimnr stððnm i greininni komi: 
Menntaskólans.

4. Við 8. gr. I stað >deildarinnar« komi: skólans.
5. Við 10. gr.

a. f staðinn fyrir >og sænsku* komi: eða sænakn.
b. Á eftir 3) komi nýr liðnr, sem verðnr 4), þannig:

í þýzkn, hafa nnmið nndirstöðnatriði m&lsins, eftir n&nari ákvæðnm 
kennslum&lastjórnarinnar.

Tala liðanna breytist samkvæmt þessn.
6. Við 16. gr. Greinin orðist þannig:

Skólameistari boðar til kennarafnnda og stýrir þeim. Kennarafnndi 
sknln fastir kennarar og ankakennarar skólans sækja, og hafa þeir atkvæðis- 
rétt. Ennfremnr sækja þeir stnndakennarar fnndi, er þess óska, eða skóla- 
meistari kveðnr til sérstaklega, en eigi hafa þeir atkvæðisrétt.

7. Á eftir 17. gr. komi ný grein, er verði 18. grein, þannig:
Kennslnm&lar&ðnneytið heflr yfirstjórn skólans.

8. Við 18. gr., sem verði 19. gr. Orðin >Um skólagjöld f gagnfræðadeild fer 
samkv. lögnm nm gagnfræðaskóla* falli niður & tveim stöðnm i greininni.

9. 19. gr. verði 20. grein.
10. Við 20. gr., sem verði 21. grein. Greinin orðist þannig:

Um gagnfræðadeild Menntaskólans & Akureyri fer eftir lögnm nm 
gagnfræðaskóla.

11. Ný grein bætist inn í frnmvarpið, er verði 22. gr„ þannig:
R&ðnneytið sétnr reglngerð fyrir skólann, er kveðnr n&nar á nm 

einstök atriði, er hann varða, svo sem verksvið skólameistara og kennara- 
fnnda, nmsjón með skólahúsi, skyldnr kennara til nmsjónar með nemendum 
skólans, skólaleyfi og annað, er þnrfa þykir.

12. 21. gr. verði 23. grein.

Alþingi, 14 febrúar 1930.

P&ll Hermannsson, Erlingur Friðjónsson, Jón Þorl&ksson. 
form. skrifari og frsm.
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Ed. ÍSL FrwBTarp

til laga um bæjarstjóra á Siglufirði.

Flutningsm.: Erlingur Friðjónsson.

1. gr.
Bæjarstjórn SigluQarðarkaupstaðar lsetur fram fara leynikga atkvæða- 

greiðslu kjósenda um. hvort bœjarstjóri skuli kosinn í stað bæjarfógeta.
Nú fæst ekki meiri bluti greiddra atkvæða fyrir því, að bæjarstjóri sé 

konnu, og er þá leyfilegt að láta fram fara atkvæðagreiðslu á ný eftir að 
ár er liðið.

2. gr.
Málefnum kaupstaðarins skal stjórnað af bœjarstjórn. í henni eru 

kjörnir bæjarfulltrúar auk bæjarstjóra.
Bæjarstjórnin kýs bæjarstjóra og ákveður laun bans og skrifstofufé, 

er hvorttveggja greiöist úr bæjarsjóði.
Að öðru leyti fer um störf og kjörtimabil bæjarstjóra samkvæmt lögum 

nr. 59, 14. júni 1929, um breytingar á lögum nr. 43, .15. júni 1926, um kosn- 
ingar i málefnúm sveila og kawpstaða.

3. gr.
Meðan bæjarstjóri er ekki koainn getur bæjarstjórn, með samningi við 

bæjarfógeta á staðnum, falið honum að annast stört bæjarstjóra fyrir þau laun, 
er málspartar verða ásáttir' um, úg hefir þá bæjarfógeti sömu skyidur og rétt- 
indi gagnvart bæjarstjórn sem bæjarstjóri.

4. gr.
Lög þessi koma þegar til framkvænrda, og faUa þá jafnframt úr gildi 

ákvæði laga nr. 58, 28. nóv. 1919, um breyting á lögum nr. 30, 22. nóv. 1918, 
um bæjarstjórn á Siglufirði, þau er hér segir:

a. Orðin i 1. gr. »og málefnum kaupstaðarinst.
b. 2. gr. nefndra laga.
c. Fyrsta málsgrein 3. greinar.
Svo og öll önnur ákvæði í lögum, er koma i bága við þessi lðg.

Greinargerð.

Þetta framvarp er ftutt að fflblutun bæjarstjérnar Siglufjarðarkanpstaðar. 
Þann 12. þ. m. barst flatningsmumi frumv. eftirfarandi aimskeytf, sem sýnir bezt 
óskir bsjarstjórnarinnar f þessu málí:

*t fyraadag vaar aamþykkt svohljéðaadi tillaga af beejarstjórn Siglu- 
fjarðar: Komi fram breyting á lögum nr. 30 1918 efla 58 1919 i þi átt, að
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Siglufjarðarkaupstað sé beimilt að taka sérstakan bæjarstjóra þegar bann vill 
og hafi rétt til að semja við bæjarfógetapn áfram, þá skorar bæjarstjórnin á 
Alþingi að samþykkja breytingnna og þingmenn kjördæmisins að fylgja 
henni vel fram.

Bæjarfógetinnc.
•

Siglufjarðarkaupstaður befir braðvaxið & sfðustn árum. Hefir hann nú 
orðið mikið fieiri íbúa en t. d. Seyðisfjörður, sem fékk rétt til þess fyrir 10 árum 
Siðan að kjósa bæjarstjóra.. Stjórn bæjarmálanna er orðin margbrotin og erfið. 
Lögnm samkvæmt hvilir hún á herðnm bæjarfógeta kaupstaðarins, sem hefir á 
hendi öll hin sömn störf i sínn nmdæmi sem sýslumönnnm og bæjarfógetum eru 
falin, svo sem dómstjórn, lögreglnstjórn, gjaldheiratu á öllum tekjnm rikissjóðs 
og önnnr störf fyrir hið opinbera, sem undir hans embætti heyra. Nú er það 
knnnngt, að lögreglnstjórn mnn óviða vera jafnerfið i kanpstöðum landsins 
sem á Siglufirði, og stafar það af binu mikla aðstreymi fólks til kaupstaðarins á 
vertiðinni. Innheimta á tekjum rikissjóðs er og enau minni á Siglufirði en í 
stærstu kaupstöðum landsins, svo full ástæða virðist til þess að létta stjórn bæj- 
armála Siglufjarðar af fógetanum þar, sem hlaðinn er störfum fyrir rikið.

Ráð er þó gert fyrir þvi i þessu frumvarpi, að bæjarfógetanum á Siglu- 
firði verði falin stjórn bæjarmálanna áfram, ef samningar nást um það og bæjar- 
stjórnin telur það hagkvæmara fyrir bæinn en að ráða strax sérstakan bæjarstjóra.

Þingtkjal 131-132

iBd. lð*. iFrumvdrp

til laga um Fiskveiðasjóð íslands.

Flutningsm.: Ásgeir Ásgeirsson, Sveinn ólafsson.

1. gr.
Tilgangur Fiskveiðasjóðs Islands er að styðja bátaútveg landsmanna 

með hagkvæmum lánum.

2. gr.
Höfnðstóll sjóðsins er:

I. Eignir bins gamla Fiskiveiðasjóðs, i peningum og skuldabréfum, eins og 
þær verða, er lög þeasi öðlast gildi.

II. Tillag úr rikissjóði, 1 milljón króna. Er það samningsatriði milli stjómar 
sjóðsins og rikisstjómarinnar, hvenær og á hvern hátt greiðsla þessi fari 
fram, en lokið skal henni eigi siðar en 1. júni 1941.

III. 500000 kr., sem rikissjóður með lántöku eða á annan bátt leggur sjóðn- 
um til fyrst um sinn, er lög þessi öðlast gildi, og greiðast rikissjóði ár- 
lega 4*/» vextir af því fé.



IV. Hundraðsgjald af útfluttum fiskiafurðum samkvæmt þvi, sem ákveðið 
verður i sérstökum lögum, þar til höfuðstóll sjóðsins nemur 8 milljón- 
um króna.

3. gr.
Fiskveiðasjóður skiptist i 2 deildir með aðgreindum fjárbag: Skipa- 

kaupadeild og rekstrarlánadríld.
Undir skipakaupadeild fellur fé það, sem talið er i I. og II. lið 2. 

greinar, en fé eftir III. og IV. fellur undir rekstrarlánadeild, þar til höfuðstóll 
rekstrarlánadeildar nemur 4 milljónum kr. Úr því skiptist fé samkvæmt IV. 
lið jafnt milii rekstrarlánadeildar og skipakaupadeildar.

4. gr.
Fé skipakaupadeiidar má eingöngu Iána til:

a. Skipakaupa, allt að 35 rúmlesta. Þó má veita Ián tii kaupa á stærri skip- 
um, allt að 50 rúmlesta, ef fé er fyrir bendi.

b. Stofnsetningar iðjufyrírtækja i sambandi við fiskiveiðar, svo sem til bag- 
nýtingar fiskiúrgangi, ishúsa og kælihúsa.

5. gr.
Lán tii kaupa á nýjum skipum má veita til 12 ára, en þeim mun 

skemur, sem nemur fyrningu, til kaupa á eldrí skipum.
Skipakaupalán mega nema allt að helmingi kaupverðs, þó ekki yfir 

20000 kr. til eins lánþega. Veita má þó samvinnufélögum fiskimanna lán til 
skipakaupa alit að 20000 kr. á skip.

Lán til iðjufyrirtækja má veita til 15 ára, og mega þau nema x/» 
stofnkostnaðar fyrirtækjanna. Þó skal lán i einn stað eigi fara fram úr 35000 
kr. Vextir iána samkvæmt grein þessari skulu ekki að jafnaði fara fram úr 
51/*''/® og greiðast þeir fyrirfram. Hver lántakandi skipakaupadeildar greiðir 
l*/o af lánsupphæð i varasjóð deildarinnar um leið og hann teknr lánið.

6. gr.
Lán úr skipakaupadeild má veita gegn þessum tryggingum:

a. Gegn fasteignarveði, allt að */t af virðingarverði þess, ef ekki hvila neinar 
skuldbindingar á veðinu á undan veðrétti sjóðsins.

b. Gegn fyrsta veðrétti í skipum, er eigi sigla til útlanda, og sú skuldbind- 
ing hviiir á, að allir hásetar og aðrír skipsmenn skuli einungis ráðnir 
gegn hlut i afla. Mega lánin nema allt að */& virðingarverðs þeirra, enda 
gangi þá veðréttur sjóðsins fyrír öllum öðrum tryggingum í skipunum, 
öðrum en lögveði.
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7. gr.
Lögskráningarstjórar skulu, áður en þeir lögskrá menn á skip, heimta 

skilriki fyrir þvi, hvort skuldbinding samkvæmt b-lið 6. greinar hvilir á skip- 
inu, og gæta þess, ef svo er, að skuldbindingunni sé framfylgt
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8. gr.
Lán úr rekstrarlánadeild veitast til útgerðar og rekstrar fiskibáta, allt 

að 35 rúmlesta, og til fiskimanna, er verka hlut sinn sjálfir og selja. Má veita 
lán þessi gegn sjálfsvörzluveði í fiskifeng, sem á land er kominn og sem er 
bæfilega vátryggður, svo og gegn öðru veði, sem stjórn sjóðsins telur tryggt

Stjórn sjóðsins getur veitt bankaútibúum og tryggum sparisjóðum lán 
úr rekstrarlánadeild, með þeim skilmálum, að lánunum sé eingöngu varið i 
þessu skyni, samkvæmt nánari ákvæðum, er ráðherra setur i reglugerð.

Nú er fiskibátur gerður út af samlagsfélagi þeirra, er stunda fiskiveiðar 
á bátnum, og skulu þeir þá sitja fyrir öðrum um lán úr rekstrarlánadeild. Lán 
úr deild þessari skulu aldrei veitt eða framlengd lengur en svo, að hverju 
láni sé lokið á ársfresti, og skulu vextir vera a. m. k. Vj’/# lægri en venju- 
legir víxilvextir,

9. gr.
Gignir þær, er Fiskveiðasjóður tekur að veði, skal á kostnað lánþega 

virða á þann hátt, er nánar verður tiltekið i reglugerð sjóðsins. 1 reglugerð- 
inni paá meðal annars ákveða, að stjórn Fiskveiðasjóðsins megi tilnefna þá 
menn, er skuli framkvæma virðingarnar. Stjórn sjóðsins getur hvenær sem 
er heimtað skilríki fyrir því, að veðsettnm eignum sé vel við haldið og að 
veðið hafi ekki rýrnað.

10. gr.
Fiskifélag lslands og starfsmen'n þess skulu láta i té umsögn sina og 

upplýsingar viðvikjandi bverri lánsbeiðni, er stjórn Fiskveiðasjóðs óskar.

11. gr.
Verði eigendaskipti að eign, sem veðsett er Fiskveiðasjóði, þá er stjórn 

sjóðsins heimilt að heimta lánið endurgreitt að fullu, eða að nokkru leyti, ef 
henni þykir ástæða til, enda skal bæði seljanda og kaupanda skylt að tilkynna 
sjóðstjórninni eigendaskiptin þegar i stað.

Um sjálfsvörzluveð i fiskifeng fyrir láni úr Fiskveiðasjóði skal nánar 
tiltekið i reglugerð.

12. gr.
Verð húsa á fasteignum, er Fiskveiðasjóður tekur að veði, skal þvi 

aðeios teljast til virðingaverðs fasteignarinnar, að húsin séu vátryggð í vátrygg- 
ingarstofnun, er stjórn sjóðsins tekur gilda.

1 reglugerð sjóðsins má ákveða, að Fiskveiðasjóður annist vátryggingar 
þeirra eigna, sem veðsettar eru fyrír láni úr sjóðnum, og innheimti iðgjöldin 
á gjalddögum lánsins, ef stjórn sjóðsins ákveður svo.

13. gr.
Nú er lán úr Fiskveiðasjóði eigi greitt á réttum gjalddaga,. eða veðið 

geugur svo úr sér eða rýrnar að veðgildi, að það eigi er svo tryggt sem vera 
skal, eða nýr eigandi vaurækir að taka lánið að sér, og er þá stjórn sjóðsins 
heimilt að telja eftirstöðvar lánsins komnar i gjalddaga þegar, án uppsagnar.
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14. gr.
Þegar lán er komið í gjalddaga, hefir Fiskveiðasjóðurinn heimild til 

að láta selja veðið við opinbert uppboð, án undanfarins dóms, sátta eða fjár- 
náms, samkvæmt tilskipun um fjárforráð ómyndugra, 18. febr. 1847, 10. gr., 
eða láta leggja það Fiskveiðasjóðnum út til eignar, ef þörf er á.

Fiskveiðasjóðurinn þarf ekki að láta neinn vera fyrir sina hönd við 
uppboðið og skal þar ekki taka mótmæli skuldunauts til greina, nema þau 
séu auðsjáanlega á rökum byggð, og eigi er heldur hægt að stöðva eða ónýta 
uppboðið með neinskonar dómskoti.

Fiskveiðasjóðurinn ber hinsvegar ábyrgð á þvi, að skuldin sé rétt og 
komin i gjalddaga, og er skuldunaut rétt að höfða mál til endurgjalds á öllu 
þvi, er hann hefir skaðazt á uppboðinu, og öllum málskostnaði að skaðlausu.

Fiskveidasjóðurinn getur samið svo um við skuldunauta sina, að upp- 
boð á veðsettum eignum megi fara fram í skrifstofu uppboðshaldara.

15. gr.
Nú er skip eða fasteign seld á nauðungaruppboði eða við gjaldþrota- 

skipti, og ber þá uppboðshaldara að rannsaka, hvort eignin er veðsett Fisk- 
veiðasjóðnum og geta þess i uppboðsgerðinni. Ef svo reynist, skal stjórn 
sjóðsins gert aðvart svo tímanlega, að bún geti látið fulltrúa sinn vera við 
uppboðið.

16. gr.
Fiskveiðasjóðurinn er undanþeginn tekjuskatti og óðrum opinberum 

gjöldum og sköttum, hverju nafni sem nefnast. Bækur sjóðsins, ávisanir, skuld- 
bindingar, sem gefnar eru út af sjóðnum og i natni hans, svo og skuldbind- 
ingar, er veita sjóðnum handveðsrétt, eru undanþegnar stimpilgjaldi.

17. gr.
1 stjórn Fiskveiðasjóðs eiga sæti 3 menn, er ráðherra skipar, einn 

framkvæmdarstjóri og tveir gæzlustjórar. Gæzlustjórar skulu skipaðir til 6 ára 
og ganga úr þriðja hvert ár til skiptis, i fyrsta sinn eftir hlutkesti. Skal a. m. 
k. annar gæzlustjórinn bafa sérþekkingu á sjávarútvegi.

Framkvæmdarstjóri befir að byrjunarlaunum 3000 kr. á ári, er bækka 
um 500 kr. 3. hvert ár upp i 5000 kr. Gæzlustjórar fá 800 kr. ársþóknun 
hvor. Dýrtiöaruppbót fá framkvæmdarstjóri og gæzlustjórar eftir sömu reglum 
sem starfsmenn rikisins almennt.

Ráðherra getur vikið stjórnendum sjóðsins frá um stundarsakir, ein- 
um eða fleirum, þegar bonum þykir brýn nauðsyn til bera, og að fullu og 
öllu, ef miklar sakir eru, enda geri hann þeim skriflega grein fyrir, hvað veldur.

18. gr.
Fyrst um sinti, þangað til stjórn sjóðsins með samþykki ráðherra gerir 

aðra ákvörðun, befir Landsbanki íslands á hendi alla afgreiðslu Fiskveiða- 
sjóðs, þar á meðal bókfærslu hans, og leggur honum til trygga skjalavörzlu.

Alþt 1930. A. (41 löggjafarþing). 61
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Lætur bankinn útibú sin annast útlánsstarfsemina í binum firnari 
landshlutum, samkvæmt því, sem stjórn sjóðsins mælir fyrir. Skal útlánsfénu 
skipt sem jafnast, eftir bátaútgerð i hverjum bluta landsins.

Fyrir störf þessi fær Landsbankinn þóknun, er um semur milli stjórna 
bankans og sjóðsins. Verði ágreiningur, úrskurðar ráðherra upphæðina.

19. gr.
Reikningar Fiskveiðasjóðs skulu endurskoðaðir af 2 mönnum, er ráð- 

herra skipar. Um störf þeirra og þóknun fyrir þau skal ákveðið i reglugerð 
sjóðsins.

Stjórn sjóðsins skal á hverju miðju reikningsári gefa ráðberra stutt 
yfirlit yfir hag sjóðsins, er birta skal i B-deild Stjórnartíðindanna. Auk þess 
getur ráðberra, bvenær sem er, krafizt allra upplýsinga um hag sjóðsins.

Eftir bver áramót gefur sjóðstjórnin ráðberra fullkominn, endursboðaðan 
ársreikning og skýrslu um hag og starfsemi sjóðsins á árinu. Ráðherra úr- 
skurðar ársreikninginn og skal siðan birta bann í B-deild Stjórnartiðindanna.

20. gr.
Deildir sjóðsins taka hver um sig þátt i sameiginlegum kostnaði við 

stjórn og starfrækslu sjóðsins. Skipting kostnaðar ákveður sjóðstjórnin, með 
samþykki ráðherra.

21. gr.
í regiugerð fyrir Fiskveiðasjóðinn má setja þau ákvæði um stjórn 

sjóðsins og starfrækslu, er naudsynleg þykja, þótt ekki sé sérstaklega gert ráð 
fyrir þeim i þessum lögum, enda fari þau ekki i bág við nein ákvæði 
i lögunum.

22. gr.
Lög þessi ganga i gildi 1. jan. 1931, og eru þá jafnframt úr gildi numin 

lög nr. 52, 10. nóv. 1905, um stofnun Fiskiveiðasjóðs íslands, og lög nr. 29, 
16. nóv. 1907, um lánsdeild viö Fiskiveiðasjóð íslands, svo og önnur fyrir- 
mæli i lögum, skipulagsskrá og reglugerð, er fara i bág við lög þessi.

Greinargerð.

Frumvarpið er flutt að tilhlutun rikisstjórnarinnar og fylgdu þvi svo 
hljóðandi athugasemdir:

Mál þetta hefir verið rætt á tveim undanförnum þingum, og geríst þvi 
eigi þörf að færa rök að nauðsyn lánsstofnunar fyrir bátaútveg landsmanna. Rétt 
þykir þó að benda á, að það horfir til meira sjálfstæðis innan sjómannastéttar- 
innar sjálfrar, að stutt sé að þvi, að sem flestir þeir, er stunda fiski á smáskip- 
um, fái betri aðstöðu til þess að eignast sjálfir i félagi þau skip, er þeir stunda 
á atvinnu sina. Þvi fleiri fiskimenn, sem geta staðið á eigin fótum i atvinnugrein 
sinni og sótt til fiskjar á eigin skipum, þess meir vex allri stéttinni þrek og á-



403

ræði, og eftir þvi sem fleiri og fleiri fiskimenn eignast sjálflr skip sfn, þess siðnr 
er bætt við, að kanpdeilur vsldi erfiðleikum í þjóðlffinn, eða fái jafnvel stöðvað 
útveginn að meira eða minna leyti nm tima.

Þar sem svo mikill blnti þjóðarinrar býr nú í kanptúnnm og sjávar- 
þorpnm, er að mestu leyti styðjast við útgerð og sjávargagn af smáskipnm, þá 
skiptir eigi litln, að sú atvinna sé tryggð svo sem bezt má. En meðan sá báttnr 
er á smáskipaútgerðinni, sem algengastnr er nm land allt, að einn eða nokkrir 
örfáir menn geri út alla þá báta, er ganga úr þo'pinn, þá verðnr vart sagt, að 
atvinna almennings sé þar vel tryggð. Et allnr aðalatvinnnrekstnr þorps eða 
kanptnns hvilir á herðum eins eða órfárra manna, er sýnt, að eigi þarf annað 
en aðalatvinnnrekandinn verði fyrir óhappi eða falli skynddega frá, til þess að 
mikill hluti þo'psbúa verði, a. m. k. nm stnndarsakir, sviptnr atvinnn sinni. Sú 
befir rannin á orðið margsinnis I kanptúnom og sjavarþoipnm landsins, og þarf 
eigi að eyða orðum að þvf, bve þetta skapar fjólda manna mikla óvissn nm 
framtiðarafkomn sina. Þá er enn sýnt, bve þetta öryggisleysi nm afkomn mikils 
hlnta þorpsbúanna befir rýrt veðbæti allra fasteigna f kanptúnnm Og sjávar- 
þorpum landsins. Hver lánsstofnnn verðnr að taka tillit til þess, að þar sem 
svo á stendnr, er ekki nnnt að miða veðgildi lóða né bnseigna eingöngn viö 
sannvirði eða söluverð á þeim tfma, er veita á lán út á eignina, beldnr verðnr 
lánsstofnnnin viðast bvar að gera sér grein fyrir, bve mikið verðfall sé bngsan- 
legt á öllum fasteignum kanptúnsins, jafnskjótt sem atvinnnrekstnr eins eða ör- 
fárra stærstn atvinnnrekenda þess ballast vernlega. Þannig ern dæmi þess, að 
lóðir hafa fallið nálega niðnr f verðgildi þeirra til ræktunar, og búseignir jafnvel 
í niðnrrifsverð, fyiir það eitt, að aðalatvinnurekandi þo'psins hefir, vegna ó- 
happa eða forsjárleysis, eigi getað rekið atvinnnna áfram.

Á þetta verðnr að líta, þegar ræðir nm lánsstofnnn fyrir smáskipaútveg 
landsmanna, að með þvi að veita sem flestnm fiskimönnnm aðstöðn til þess að 
reka atvinnn sfna npp á eigin spýtnr, þá verða óböpp eins atvinnnrekanda eigi 
jafntilfinnanleg fyrir atvinnn alls fjöldans og þá er þess frekar kostnr fyrir efna- 
litla dugnaðarmenn að hlanpa i skörðin og halda átvinnn almennings við, þótt 
einn atvinnnrekandi heltist úr lestinni eða falli frá.

Við það hlýtnr atvinnnöryggi almennings að vaxa og jafnframt verðnr 
veðgildi allra fasteigna á hverjnm stað tryggara og örnggará. En á þvi byggjast 
fyrst og fremst mögnleikarnir til heilbrigðra framfara, að eignir manna geti talizt 
svo örnggar, að þær bafi fnllt veðgildi, er nota megi til ankins atvinnnrekstrar.

Með þetta fyrir angnm þykir sjálfsagt að styðja smáskipaútveginn með 
lánsstofnun honnm til styrktar.

En til þess að sérstók lánsstofnnn fái komið þessnm atvinnnvegi að var- 
anlegnm notnm, verðnr einknm að lita á þessi þrjú meginatriði málsins:

1. Að stofnnnin fái ódýrt fé til nmráða.
2. Að svo sé nm búið frá byrjnn, að stofnnn þessi láni einnngis gegn 

nokkurnveginn örnggnm tryggingnm, svo vænta megi, að henni haldist 
á fé sinu og eigi séu fyrirfram vitnð stórtöp, og

3. Að eigi sé skertnr réttnr eða atvinnnöryggi fiskimannanna sjálfra, frá 
þvi sem nú er eða tfðkast í alþjóðalóggjöf.
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ÖIl þessi þrjú meginatriði eru erfið úrlausnar, eigi sízt, þegar litið er á 
hagi þjóðarinnar yfirleitt.

Skal nú vikið að hverju þessara atriða fyrir sig.

I.
Til þess að fá ódýrt fé tii umráða i þessu skyni, hefir að undanförnu 

verið bent á tvær leiðir. Hin fyrri er sú, að rikissjóður leggi fram, a. m. k. um 
sinn, nokkra fjárhæð árlega, til viðbótar eignum Fiskveiðasjóðsins, stofnuninni 
til styrktar. Og þótt rikissjóðurinn virðist eigi að jafnaði aflögufær, verðnr að 
telja það óhjákvæmilegt að fara þessa leið. Hér er því lagt til, að rikissjóðnr 
leggi stofnuninni til lVa milijón kr. sem stofnfé. Er ætlazt til, að */« hlutar þess 
fjár verði beint framlag, er stofnunin fái vaxtalaust, en V» hluti þess, eða Vj 
milljón, sé fenginn stofnuninni til umráða gegn 4»/o vóxtum.

Hinsvegar er um tramlag einnar milljónar sett það ákvæði, að það verði 
samningsatriði milli rikisstjórnarinnar og stjórnar lánsstofnunarinnar, hvenær og 
á hvern hátt greiðsla þessi fari fram, en henni skuli þó að fullu verða lokið 1. 
júni 1941. Er þetta ákvæði i fuliu samræmi við 2. lið 2. greinar laga nr. 17, 13. 
júni 1925, um Ræktunarsjóð fslands, er befir að geyma samskonar ákvæði um ’/< 
milljónar króna framlag rikissjóðs til Ræktunarsjóðsins. Er enn bin sama ástæða 
sem þá til að miða árlegt framlag rikissjóðs við afkomu hans og getu hvert ár. 
En auk þess virðist heppilegt, ef unnt væri að miða árlegt framlag rikissjóðsins 
að nokkru við eftirspurnir eftir lánum á hverjum tima, er jafnan hljóta að vera 
nokkuð mismunandi frá ári til árs, eftir horfum um útgerð og afurðasölu.

Hin önnur leið, sem bent hefir verið á til lánsfjáröflunar handa stofnun 
þessari, er, að stofnunin gefi út vaxtabréf. Sú leið mundi vera fær, ef bún væri 
ekki þegar oftroðin. Veðdeild Landsbankans hefir nú úti átta flokka af vaxta- 
bréfum. Ræktunarsjóðurinn gefur út vaxtabréf. Landbúnaðarbankinn gefur auk 
þess út vaxtabréf fyrir bústofnslánadeild og sérstaka veðdeild. Og þar sem saia 
þessara vaxtabréfa verður að allmiklu leyti að miðast við kaupgetu einstaklinga 
innanlands og kaupgetu rikissjóðs, með sérstakri lántöku i hvert sinn, þá virðist 
hér þegar nægiiega oft soðin súpan af sama kjötbitannm. Auk þess mun verða 
að teljast viðurhlutamikið að setja hömlur á sölu vaxtabréfa, sem gefin eru út 
með ábyrgð bæjar- eða sýslufélaga, og þar sem þegar er farið að gefa út þess- 
konar bréf með hærri vöxtum en áður hefir tiðkazt, þá er a. m. k. fullkomin 
tvisýna á, að útgáfa nýrra vaxtabréfa verði svo haldgóð úrræði til lánsfjáröflunar 
i þessu skyni sem til er ætlazt. Sölu vaxtabvéfa, slikra sem þ<*ssara, mun vart 
að treysta erlendis, einkum þar sem reynsla samskonar lánsstofnana erlendra hefir 
orðið misjöfn, t. d. fiskveiðabankans norska.

Ný vaxtabréfaútgáfa, fram yfir þá, sem þegar er gert ráð fyrir f lógum, 
mundi draga úr kaupum vaxtabréfa veðdeildanna og Landbúnaðarbankans. Og 
ef útgáfa nýrra bréfa á ekki að verða til verulegrar skerðingar á innlögum i 
bönkum og sparisjóðum, sem eru þó hinar mikilsverðustu lánsstofnanir fyrir at- 
vinnurekstur landsmanna, þá virðist vaxtabréfaleiðin vart geta leitt til annars en 
að rikissjóðurinn verði að miklu leyti að sjá þessari nýju lánsstofnun fyrir nauð-
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synlegu fé með nýjum lántökum. Er þá hæpið, að náð verði nauðsynlegu tak- 
marki um ódýrt lánsfé, þar sem ennfremur verður að gera ráð fyrir nokkru tapi 
i lánsstofnun sem þessari.

Við undirbúning frumvarps þessa hefir þvi verið reynt að finna leið til 
að afla aukins höfnðstóls, fremur en lánsfjár. Mætti þá fremur siðar, þá er hóf- 
uðstóll sjóðsins hefir aukizt að verulegum mun, gripa, ef fært þætti, til útgáfu 
vaxtabréfa samkv. sérstökum lögum, með þvi að þá mundi fremur mega vænta 
nokkurrar bréfasölu erlendis, er stofnunin hefði eignazt nokkurra milljóna höf- 
uðstól og unnið sér álit.

Til aukningar höfuðstóls hefir eigi þótt hjá þvi verða komizt að leggja 
%% útflutningsgjald á sjávarafurðir til stuðnings og tryggingar þessari grein út- 
gerðarinnar, smáskipaútveginum. Er þar farin samskonar leið og farin var á AI- 
þingi 1925, með lögum nr. 17, 13. júni 1925, og lögum nr. 11, 29. mai s. á., um 
breyting á lögum nr. 70, 27. júni 1921, um útflutningsgjald, til aukningar á höf- 
uðstóli Ræktunarsjóðsins. Segja má að visu, að enn sé hér vegið i sama knérunn 
að hækka gjöld á sjávarútveginum. En þetta horfir allmikið öðruvisi við, þegar 
verja á hinum auknu gjóldum beint til styrktar og atvinnuöryggis sjávarút- 
vegsins sjálfs.

Gjald þetta getur og eigi talizt tilfinnanlega hátt, þótt það komi til 
viðbótar lögmæltum útflutningsgjöldum. %% útflutningsgjald mun að jafnaði 
nema 25—30 aurum af skippundi fiskjar. Og þar sem Iánsstofnuninni er ætlað að 
styðja að þvi jafnframt að auka verðgildi fiskiafurðanna með lánum til iöjufyrir- 
tækja, til betri hagnýtingar þeirra, og til ishúsa og kælihúsa, þá má þvi fremur 
vænta þess, að gjald þetta verði eigi sjávarútveginum i heild sinni mjög tilfinnanlegt.

Gera verður ráð fyrir, að útfluttar sjávarafurðjr nemi framvegis til jafn- 
aðar eigi minni npphæð en 40 milljónum á ári, og mundi þá %o/o útflutnings- 
gjald nema 100 þús. kr. árlega til jafnaðar. Vex höfuðstóllinn þá að visu eigi 
mjög ört, en öruggt. Og þegar litið er á, hve mjög ör vöxtur i einni atvinnugrein 
getur truflað eðlilegan þroska þjóðlifsins og m. a. valdið öðrum aðalatvinnuvegi 
landsmanna, landbúnaðinum, allverulegum erfiðleikum, þá verður og að telja 
þetta affarasælast.

Með þessu eina móti, að auka höfuðstólinn, en afla eigi viðskiptafjárins 
að mestu með vaxtabréfaútgáfu eða lántökum, virðist liklegt, að sjóðurinn geti 
þegar frá liður lánað út nægilegt fé til smáskipakaupa og útgerðar þeirra, með 
jafnlágum vöxtum og frumvarp þetta gerir ráð fyrir og gegn eigi öruggari trygg- 
ingum en fært þykir að heimta fyrir slíkum lánum.

II.
Hversu mikils fjár sem hægt væri að afla sjóðnum i upphafi, þá fær það 

þó eigi að notum komið til lengdar, ef eigi eru heimtaðar nokkurnveginn öruggar 
tryggingar fyrir lánunum. Verður þvi siður gengið framhjá þessu atriði, þar sem 
ssporin hræða«, eigi aðeins með vorri þjóð, heldur og hjá ýmsum samskonar 
lánsstofnunum ^nnara þjóða, t. d. fiskveiðabanka Noregs, sbr. nefndarálit þeirra
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Georgs bankastjóra ólafssonar, Kristjáns fiskifélagsforseta Bergssonar og Vigfúsar 
skrífstofnstjóra Einarssonar, dags. 31. jan. 1928.

En með þvf að þorri hinna smaerri útvegsmanna hefir að jafnaði eigi 
miklar tryggingar fram að bjóða, nema þá, sem felst f atorkn og dagnaði þeirra 
sjálfra, er hér reynt að teynja sig svo langt sem verða má í þessn atriði. Þar 
sem svo stendar á, að lánbeiðandi hefir eigi að bjóða gild veð fyrir láni sfna, 
þótt tiltækilegt gæti veríð að veita honnm eigi að siður ián, vegna persónulegs 
dugnaðar og hagsýni, þá liggur það 1 hlutarins eflli, að stjórn sjóðsins, er hefir 
aðsetnr i Reykjavik, hefir ekki aðstöðu til þess að meta þetta mikilvæga atríði 
meðal viðskiptamanna úti nm land. Óg verðar þvi að leggja það mat á herðar 
knnnugom trúnaðarmönnum. Þessn má haga á ýmsa vegu. T. d. með þvi að 
veita lánin rekstrarlánafélögnm með samvinnasniði og solidariskri ábyrgð. Þar 
ætta menn að þekkja betar hver annan og hin sameiginlega ábyrgð að gera menn 
varkárari. En þar sem sú verður einatt reynslan, að þeir menn óttast sfzt ábyrgðir, 
sem sjálfir eru á tæpu vaði efnalega, og þegar meiri hluti félagsmanna' stendnr 
nokkurnveginn jafntæpt, þá knýja margvisleg félagsbönd og persónnlég sambönd 
hina tilz að ábyrgjast jafnvel meira en þeir eru menn til, þá þykir viðarhluta- 
mikið og jafnvel varhngavert að binda rekstrarlánastarfsemi sjóðsins að mestn við 
slfk félög, meðan samvinnnhagsjónin hefir eigi náð meiri þroska i kanptúnnm 
landsins og sjávarþorpnm.

öunnr leið til þess að tryggja hæfilegt mat á þeirri tryggingn, sem felst i 
hagsýni, dngnaði og öðrum persónulegum eiginleiknm einstaklinganna, er sú, að 
sjóðorinn láni bankaútibánm og tryggam sparisjóðnm hæfilegar fjárhæðir, er 
svara til útgerðarmagns smáskipa á hverjnm stað, með þeim skilyrðnm, að fénu 
sé eingöngu varið til rekstrarlána til bátaútgerðar eða til fiskimanna, er verka 
hlut sinn sjálfir og selja. Viða mun þessi leið reynast tryggari fyrir sjóðinn sjálfan 
og þá nm leið fyrir þá, er hans eiga að njóta til frambúðar. Er hér þvi gert ráð 
fyrir, að sú leið verði farin, þar sem svo stendur á, að veita verðnr lán gegn 
öðrnm tryggingam en gildu veði.

Er þetta i samræmi við starfsháttu annara samskonar stofnana, svo sem 
hinnar þýzku lánsstofnunar, er mun starfa eingöngu á þennan hátt.
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III.
ÞaT sem tilgangur lánsstofnunar þessarar er að styðja bátaútveginn og 

styrkja fiskimenn til þess að reka sjálfstæðan atvinnurekstur, þá þykir viður- 
hlatamikið að svipta þá menn, er sérstaklega leggja starfsþol sitt og lif f hætta 
við þá atvinnngrein, þeim mikilvæga rétti, er þeir hafa haft til tryggingar kaupi 
sfnu. Hefir ráðuneytið látið rannsaka það sérstaklega, hvaða tryggingar erlendum 
fiskimönnnm v æru veittar fyrir kaupi sfnu á smáskipam. Og hafa eigi fnndizt 
þess nokkar dæmi með öðrom þjóðam, að fiskimenn bafi eigi lögveð i skipinn fyrir 
skilvisri greiðsla kanpgjalds. Og þar sem öllnm öðrnm siðmenntnm þjóðum hefir 
þótt þetta ákvæði nanðsynlegt, þykir ekki tiltækilegt eða sanngjarnt að nema 
þetta ákvæði hér úr lögnm. Tilgangar frnmvarps þessa er að styðja bina smærri 
útvegsmenn, en þá virðist eigi viðeigandi, að þeir smærri menn, fiskimennirnir
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sjálfír, séu sviptir löghelguðum rétti sinum. Hér er þvi lagt til, að sjóveðsréttur 
fiskimanna haldist óbreyttur. En til þess að smáskip, er ganga til fiskiveiða og 
eigi sigla til útlanda, geti samt sem áður verift nokkurnveginn viðunandi trygging 
fyrir lánum, er þeim, sem óska láns gegn veði i smáskipi, gert að skyldu að 
Ieggja þá skuldbindingu á skipið, að hásetar og aðrir skipsmenn skuli einungis 
ráðnir gegn hlut i afla, sbr. 6. gr. b-lið og 7. gr. frumvarpsins.

Er sjóveðsréttur fiskimanna þá eigi svo þung kvöð á þvi skipi, er eigi 
siglir til útlanda, að það geti eigi talizt viðunandi trygging fyrir láni, er eigi nem- 
ur yfir ’/* virðingarverðs, þegar virðingin er framkvæmd af trúnaðarmönnum 
sjóðsins, sbr. ákvæði 9. gr. Skip, sem gerð ern út eingöngu til flutninga, fá þá 
að vÍ8u eigi orðið veðbæf, en setja mætti i reglugerð þan ákvæði, að þar sem 
fiskiskip ganga til flutninga nm stundarsakir, komi hlutur i farmgjöldum, eða 
trygging i þeim, i stað hlutar i afla. Álitamál er, hvort opinber gjöld og björgunar- 
iaun eiga að ganga fyrir veðrétti sjóðsins. Ef opinber gjöld ern færð aftur fyrir 
veðrétt sjóðsins, verður að skoða það sem opinberan styrk eða þátttökn i tapi 
hans. Sama er og um björgunarlann, þvi rikisstjórnin mundi vart geta, vegna 
sóma landsins, skorazt nndan að greiða björgunarlaun, a. m. k. i sumnm til- 
fellum, t. d. til erlendra skipa, er einstakir menn ættn. En þar sem hugsanlegt 
er, að veita megi á annan hátt fnllnægjandi viðurkenningu fyrir björgnn, þykir 
eigi rétt að leggja áherzlu á það atriði.

Við undirbúning frumvarps þessa hefir verift reynt að hafa það i huga, 
að sjóðurinn gæti fyrst og fremst komið þeim mönnum að gagni, er stunda báta- 
útveg með skipum af hinni algengustu stærð, allt að 35 rúmlesta, og þeim, sem 
stofnsetja og reka iðjufyrirtæki til hagnýtingar fiskafurðnm, svo sem fiskúrgangi, 
lifur o. s. frv.

Aft teygja verksvið svona sjóðs mikið út yfir þetta, þykir athugavert i 
byrjun. Því að þá er að óttast, að sjóðurinn fái ekki nema að örlitln leyti full- 
nægt lánsþörfum þeirra, sem hann er sérstaklega ætlaður, svo þeim verði þar 
aðeins sgnd veiði, en ekki gefin. Þess vegna er lagt til, að lán til útgerðar og 
rekstrar fiskibáta séu bundin við 35 rúmlesta stærð, og lán til kaupa á fiski- 
bátum allt að 35 rúmlesta gangi fyrir öðrum. Þó er gert ráð fyrir, að veita megi, 
ef fé er fyrir hendi, lán til kaupa á stærri skipum.

Bæði verftur að ætla, að þeir hafi fleiri útvegu, sem ráðast i kaup á stærri 
skipum en 35 rúmlesta, og svo er það i samræmi við það, sem sagt hefir 
veríð bér að framan um nauðsyn þess, að fiskimennirnir geti sem flestir orðið 
sjálfstæðir atvinnurekendur í sinni grein. En þeir munu að jafnaði byrja með 
hin smærri skip.

Að öðru leyti er visað til athugasemda við einstakar greinar frumvarpsins.

Alhngasemdir oið einstakar greinar framoarpsins.

Um 1. gr.
Þar sem orðift »flski« merkir fiskiveiðar, þykir betur fara, að sjóðnrinn 

nefnist annaðhvort »Fiskisjóður« eða Fiskveiðasjóður.
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Um 2. gr.
Þykir nægja að vísa til hinna almennu athugasemda við frumvarpið.

Um. 3. gr.
Nauðsynlegt þykir að efla sem fyrst rekstrarlánadeildina, þar sem hún 

er svo smávaxin i byrjun. Er þvi lagt til, að tekjnr Fiskveiðasjóðs af útflutlum 
sjávarafurðum, samkv. sérstökn frnmvarpi nm fiskveiðasjóðsgjald, renni óskiptar 
til rekstrarlánadeildar þar tii er höfuðstóll hennar nemnr 4 milljónum króna, en 
skiptist siðan að jöfnn milli deilda sjóðsins

Eigi skiptir minnn, að bátaútvegnrinn hafi nægilegt fé til útgerðarinnar, 
heldnr en að keypt sén ný skip, og hefði þvi, rekstrarlánadeildin þnrft að vera 
þegar i npphafi a. m. k. jafnstór sem skipakanpadeildin. En þar sem lita verð- 
nr á hag rikissjóðs og eins á hitt, að bátaútvegsmenn eiga væntanlega hægra nm 
útvegun rekstrarfjár, er þeir geta feDgið lán út á skip sin, þá hefir einnig í þessn 
efni orðið að sniða stakkinn eftir vexti.

Um 4. gr.
a. Þar sem nm mjög takmarkað fé er að ræða fyrstu árin, þykir rétt að taka 

fram, að hin smærri skip, allt að 35 rúmlesta, sknli sitja fyrir lánveitingnm, 
ef ekki er nægilegt fé fyrir hendi.

b. Svo miklu skiptir, að sem mest verðmæti verði unnið úr sjávarafurðnm, svo 
sem lifnr og fiskúrgangi, og svo ómissandi skilyrði ern ishús fyrir útgerðina, 
að heppilegt virðist, að lán i þessn skyni verði a. m. k. á snmnm stöðnm 
látin sitja fyrir skipakuupalánum. En rétt þykir þó, að það sé á valdi sjóð- 
stjórnarinnar i hvert sinn.

Um 5. gr.
Það þykir eigi óvarlegt að veita lán til kanpa á nýjnm vel vöndnðnm 

bátum til allt að 12 ára, þegar tekið er tillit til ákvæða 9. og 13. greinar. Hins- 
vegar ber sjóðstjórninni að taka bæfilegt tillit tii aldurs eða fyrninga skipanna.

Með hliðsjón af fjármagni þessarar deildar, þykir ekki fært að lána, fyrst 
nm sinn a. m. k., meira en 20 þús. kr. til eins lánþega, ef gera á sem flestnm 
nokkra úrlansn. Hinsvegar þykir ekki rétt að bregða fæti fyrir félagssamtök fiski- 
manna, er vilja hafa skip sin nndir sameiginlegri útgerðarstjórn, með þvi að telja 
slíkt félag sem einn lánþega.

Þótt æskilegt væri, að hægt væri að veita lán tii iðjufyrirtækja allt að 
helmingi stofnkostnaðar, þá mnn fjármagn sjóðsins vart leyfa riflegri lánveitingar 
en hér er gert ráð fyrir.

Að fært hefir þótt að gera ráð fyrir svo lágnm vöxtnm sem hér er gert, 
>að jafnaði eigi yfir 5t/s*/,<» stafar eingöngn af þvi, að sjóðnum er ætlað að 
myndast af beinnm og óbeinum framlögnm af almannafé. Ef horfið væri að því 
ráði að afla lánsfjár til viðbótar með útgáfn vaxtabréfa, mnndi vart unnt að gera 
ráð fyrir svo lágnm vöxtnm, þar sem á boðstólnm ern a. m. k. 6*/» o/o vaxtabréf.
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Um 6. gr.
Þykir mega vísa til almennra athngasemda við frnmvarpið.

Um 7. gr.
Vanræksla lögskráningastjóra i þessn efni heyrir nndir embættisvanræksln 

og varðar þvi við hegningarlðg.

Um 8. gr.
Þvi aðeins getnr sjóðnrinn komið að liði til frambúðar, að honnm hald- 

ist & fé sinn. Er hér þvi gert ráð fyrir, að lán úr rekstarlánadeild sén fyrst og 
fremst veðlán, þ. á. m. gegn sjálfsvðrzlnveði í hæfilega tryggðnm fiskifeng, og 
verðnr það að teljast viðnnandi veðtrygging, ef nm þan veðlán ern sett nánari 
fyrirmæli i reglngerð sjóðsins, sbr. niðnrlag 11. greinar.

En eins og tekið er fram i almennn athngasemdnnnm, þarf svo náin 
kynni til þess að veita lán gegn sjálfsknldarábyrgðnm, vixlnm og öðrnm persónn- 
legnm tryggingnm, að rétt þykir að fela stjórnnm útibúanna og sparisjóðanna að 
hafa á hendi þær lánveitingar, þar sem vænta má, að þær stjórnir hafi að jafnaði 
þan kynni af Iánþegnm, sem stjórn Fiskveiðasjóðsins hlýtnr oft að vanta tilfinn- 
anlega til þess að geta veitt slik lán.

Þegar fiskimenn sjálfir sýna það manndómsbragð að festa kanp i bát, 
gera hann út i félagi og stnnda sjálfir fiski á honnm, þá þykir rétt að styðja 
þá sjálfstæðis- og sjálfsbjargarviðleitni með þvi að veita þeim forgöngnrétt fyrir 
rekstrarlánnm, og má nm það efni visa til þess, sem þegar er fram tekið i al- 
mennnm athngasemdnm frnmvarpsins.

Um 9.—13. gr.
Þykir eigi þnrfa sérstakar skýringar.

Um 14. gr.
Ákvæði þessi miða flest að þvi að spara sjóðnnm, og einnig lánþega, 

kostnað og vafninga við innheimtn, svo sem við málfærsln, fjárnám og við npp- 
boðshald, að svo mikln leyti sem hjá verðnr komizt.

Um 15. gr.
Þar sem fyrir getnr komið, að mðnnnm sjáist yfir anglýsingar nm þessi 

efni, þykja þetta nanðsynleg ákvæði.

Um 16. gr.
Þykir eigi þnrfa skýringa.

' Um 17.—18. gr.
Á Alþingi 1929 var gert ráð fyrir þvf, að Landsbankinn hefði stjórn 

sjóðsins algerlega á hendi, og mnn það hafa verið gert vegna sparnaðar. En þar 
sem stjórn svona stofnnnar mnn verða engn vandaminni en stjórn ræktnnar-

AlþL 1930. A. (42. Iðggjafarþing). 52
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sjóðsins var, þykir vart verða bjá þvi komizt að hafa hér svipað fyrirkomulag. 
Hinsvegar þykir nanðsynlegt að fela útibúum Landsbankans að bafa á hendi 
útlánsstarfsemina i hinnm firnaii landshlutum, a. m. k. að þvi leyti sem sjóð- 
stjórnin notar ekki heimild þá, er getur i 3. lifl 8. greinar.

Á siðasta Alþingi kom fram tillaga nm að fela Landbúnaðarbankannm 
stjórn sjóðsins, en af ýmsum ástæðum þykir ekki rétt að ráða til þess, að þeim 
stofnnnnm verði blandað saman.

Um 19.—22. gr. 
Þykir ekki þurfa skýringar.

Wd. 188. Frnmvarp

til laga ura fiskveiðasjóðsgjald.

Flutningsm.: Ásgeir Ásgeirsson, Sveinn ólafsson.

1. gr.
Af öllum islenzkum fiskiafurðum, þar á meðal sild og sildarafurðum, 

bverju nafni sem nefnast, sem fluttar eru til útlanda, skal umfram lögmælt 
útflutningsgjald til rikissjóðs greiða i Fiskveiðasjóð lslands ^/í’/o gjald af 
verði afurðanna.

2. gr.
Gjald það, er ræðir um i 1. gr„ skal miða við söluverð afurðanna 

með umbúðum, fluttra i skip (fob) á þeirri höfn, er þær fyrst fara frá, að 
frádregnu útflutningsgjaldi, eða söluverð erlendis (cif), að frádregnu útflutn- 
ingsgjaldi og flutnings- og ábyrgðargjaldi til útlanda og miðilsgjaldi. Ef fiski- 
afurðir eru sendar óseldar, skal lögreglustjóri eða innheimtumaður rikissjóðs 
ákveða gjaldið eftir þvi, sem ætla má að verðar séu með umbúðum, fluttar á 
skip. Sendandi eða umboðsmaður hans er skyldur til að gefa lögreglustjóra 
eða innbeimtumanni rikissjóðs vottorð, að viðlögðum drengskap, um hvort 
hið senda er selt eða ekki, og ef selt er, þá söluverð og söluskilmála.

3. gr.
Nú sannar sendandi það, áður en 6 mánuðir eru liðnir frá útgáfudegi 

farmskirteinis, að verð það, sem lögreglustjóri eða innheimtumaður rikissjóðs 
hefir sett á hinar útfluttu óseldu fiskiafurðir, sé bærra en hann hefir selt þær, 
og er fjármálaráðuneytinu þá heimilt að endurgreiða mismuninn.
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4. gr.
Til fiskiafurða þeirra, er getur i 1. gr., telst allskonar fiskur, þar á 

meðal sild og hverskonar fiskafurðir eða sildarafurðir, sem verkaðar eru eða 
fluttar milli skipa i landhelgi eða á höfnum inni, þótt veiðin hafi farið fram 
utan landhelgi.

5- gr.
Gjaldið fellur i gjalddaga um leið og skipið er afgreitt úr höfn eða áð- 

ur en lagt er af stað til útlanda, ef engrar afgreióslu er beiðst. Gjaldið greiðist 
lögreglustjóra, þar sem varan er tekin, eða ef hún er eigi flutt úr landi, þá 
þar sem skip leggur frá landi.

6. gr-
Hver, sem sendir vörur þær til útlanda, er ræðir um i lögum þessum, 

er skyldur að fá hlutaðeigandi lögreglustjóra eða innheimtumanni rfkissjóðs i 
hendur samrit, eða staðfest eftirrit af farmskírteinum eða öðrum hleðslu- 
skirteinum, er út hafa verið gefin um farminn, og skal það gert áður en skip 
er afgreitt eða leggur frá landi. Ef engin hleðsluskjöl hafa verið gefin út, 
kemur i þeirra stað yfirlýsing sendanda um vörumagnið, gefin að viðlögðum 
drengskap.

Ef sendandi er fjarverandi eða gætir eigi skyldu sinnar, taka ákvæði 
þessi einnig til skipstjóra og afgreiðslumanna skipa.

Gjaldið skal talið eftir skilrikjum þeim, er getur i þessari grein.

7. gr.
Skip og farmur er að veði fyrir fiskveiðasjóðsgjaldinu.

8. gr.
Lögreglustjórar eða tollstjóri skuln gera reikningsskil fyrir fiskveiða- 

sjóðsgjaldinu, eftir þvi sem fjarmálaráðuneytið og reglur um opinber reikn- 
ingsskil mæla fyrir.

9. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum, frá 50—5000 kr., nema þyngri 

refsing liggi við eftir öðrum lögum. Auk þess skal sendandi, skipstjóri eða 
afgreiðslumaður, sem sannur verður að sök um að hafa skýrt rangt frá farmi, 
greiða þrefalt það fiskveiðasjóðsgjald, sem reynt var að draga undan.

Sektir allar renna i rikissjóð.
Ef lögreglustjóri eða innheimtumaður ríkissjóðs hefir grun um, að 

skilriki þau, er i 6. gr. getur, séu röng, skal hann rannsaka farm skipsins 
áður en það er afgreitt eða lætur frá landi, eða á annan veg útvega þær 
skýrslur, sem með þarf i þessu efni.

Kostnað, er af þessu leiðir, skal skipstjóri greiða, ef skilrikin reynast 
röng, en ella rikissjóður.
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10. gr.
Með mál út af brotum gegn lögnm þessnm skal farið sem almenn 

lögreglumál.
11. gr.

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1931 og gilda þar til er böfuðstóll 
Fiskveiðasjóðs fslands nemur 8 milljónum króna.

Greinargerð.

Frumvarpið er flutt eftir ósk rikisstjórnarinnar og fylgdu þvi þessar 
athugasemdir:

Ástæður fyrir frv. þessu eru teknar fratn i almennri greinargerð fyrirfrv. 
um Fiskveiðasjóð, og þykir nægja að visa til hennar.

Það er aðallega formsatriði, hvort gjald þetta er lagt á með sérstökum 
lögum um flskveiðasjóðsgjald eða með nýrri breytingu á lögum nr. 70, 27. júni 
1921, í samræmi við þá breytingu, sem gerð var á þeim lögum með lögum nr. 
11, 29. mai 1925.

En þar sem eigi þykir ástæða til þess að sild, fóðurmjöl, fóðurkökur né 
áburðarefni, unnin úr sjávarafurðnm, séu undanþegin gjaldi þessu, heflr verifl 
hallazt að þvi að flytja nm þetta sérstakt frumvarp.

Þar sem frv. þetta er að öðru leyti að mestu samhljóða lögunum um 
útflutningsgjald, þykir ekki ástæða til að gera athugasemdir um einstakar grein- 
ar þess.

Ed. 134. Frnmvsrp

til laga um sveitabanka.

(Eftir 2. nmr. i Ed.)

1. gr.
Sparisjóðsdeild Búnaðarbanka fslands veitir rekstrarlán til bænda 

og annara, er landbúnaðarframleiðslu stunda, eftir reglum þeim, sem iög 
þessi ákveða.

. 2. gr.
Sparisjóðsdeild Búnaðarbankans veitir lán til sparisjóða, samvinnu- 

kaupfélaga, banka eða bankaútibúa, með þvi skilyrði, að féð sé eingöngu 
notað til þess að lána það út aftur til sveitabanka, sem stofnaðir kunna að 
verða samkvæmt lögum þessum.
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Vexti af lánum þessum ákveðnr stjórn Búnaðarbankans, að fengnn 
samþykki ráðherra.

Þingskjal 134

3. gr.
Samvinnukaupfélög, er gerast milliliðir nm rekstrarlán samkv. 2. gr„ 

sknlu halda þeirri starfsemi algerlega aðgreindri frá kaupfélagsstarfrækslu 
sinni, með sérstakri bókfærslu og aðskildum fjárhag.

4. gr.
Sveitabankar eru rekstrarlánafélög með skyldum og réttindum sam- 

vinnufélaga. Þau skulu stofnuð og starfrækt samkvæmt lögum um samvinnu- 
félög, með þeim afbrigðum, er bér segir:

a. Félagsmenn skulu allir stunda einhverja tegund landbúnaðarframleiðslu 
og allir vera búsettir i sama byggðarlagi. Þeir mega ekki færri vera en 
10 og ekki fleiri en 50. Þó mega féiagar vera fleiri, ef þeir eru ailir 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 félagsins skal kosinn af félaginu á venju- 

legan hátt, en hinn skipaður af stjórn peningastofnunar þeirrar, er félagið 
skiptir við um rekstrarlán samkvæmt lögum þessum.

c. Félagsmenn ábyrgjast einn fyrir alla og allir fyrir einn allar skuldbind- 
ingar félagsins.

d. Árgjald i varasjóð félagsins og aðra óskiptilega tryggingarsjóði, skal ákveða 
í samþykktum, eigi minna samtals en svarar ^/a0/* ársvöxtum af öllum 
útlánum félagsins. Allur tekjuafgangur félagsins rennur i varasjóð.

e. Sveitabanka er heimilt að taka við innlögum með sparisjóðskjörum frá 
mönnum, sem búsettir eru á félagssvæðinu, til útlána handa félagsmönn- 
um eða ávöxtunar i tryggum peningastofnunum.

f. Félagsmaður getur jafnan sagt sig úr félagi með 6 mánaða fyrirvara til 
næstu áramóta, en um ábyrgð hans á skuldbindingum félagsins fer eftir 
lögum um samvinnufélög.

g. Undirskrift formanns og minnst helmings meðstjórnenda hans skuldbind- 
ur félagið.

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

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

Utanfélagsmönnum má ekki lána.

6. gr.
Hver félagsmaður setur félaginu veð eða aðra tryggingu, er félags- 

stjórn telur fullnægjandi, fyrir rekstrarláni sinu eins og það kann að vera á 
hverjum tima.
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7. gr.
Útlán sveitabanka skulu eigi veitt til lengri tima en 6 mánaða i einu, 

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

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

Lánin skulu veitt gegn víxlum, skuldabréfum eða í reikningsláns- 
viðskiptum.

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

lagsmenn bafa aðalviðskipti sin, þótt það sé utan félagssvæðis.
Þar getur og sveitabanki haft skrifstofu undir stjórn um'boðsmanns, 

er annast reikningshald. fjárgeymslu og útborganir bankans og tekur við inn- 
lðgum og greiðslum til hans. En lán má umboðsmaður sveitabanka ekki 
veita, né takast á hendur ábyrgð fyrir bankans hönd, nema eftir sérstökum 
fyrirmælum eða umboði bankastjórnar i hvert sinn.

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

í þess stað keypt vixla einstakra félagsmanna með framsalsábyrgð félagsins. 
Slíka vixla getur stofnunin endurselt með framsalsabyrgð sinni til sparisjóðs- 
deildar Búnaðarbanka íslands, enda séu vixlarnir vistaðir þar eða á þá rituð 
yfirlýsing um, að útgefandi og ábekingar fráfalli afsögn vegna greiðslufalis.

Nú verður vixill, sem sveitabanki hefir ábyrgzt fyrir félagsmann sinn, 
eigi sýndur á greiðslustað til borgunar á gjalddaga, og glatast þá eigi vixil- 
rétturinn, ef útgefandi og ábekingar hafa, með orðunum »án afsagnar« eða 
annari slíkri áritun á vixilinn, fráfallið afsögn vegna greiðslufalls.

Víxlar þeir, er sveitabanki ábyrgist fyrir félagsmann sinn, skulu jafnan 
meðtaldir innan takmarka láns hans samkv. 5. gr., og varasjóðsgjald greiðist 
af þeim eins og öðrum útlánum rekstrarlánafétaga samkv. 4. gr. d., enda 
skulu allir slikir vixlar tilfærðir í bókum sveitabanka.

10. gr.
Auk viðskipta sveitabanka við Búnaðarbanka íslands, með eða án 

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

11- gr.
Um sparisjóðsstarfsemi sveitabanka gilda hin almennu löggjafarákvæði 

um sparisjóði, nema öðruvisi sé ákveðið i lögum þessum.

12. gr.
Stjórn sveitabanka skal i byrjun hvers árs senda sýslumanni nafna*
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skrá yfir félagsmenn, og skal hún jafnan vera til sýnis þeim, er þess óska, 
i skrifstofu sýslumanns.

Samtimis skal og senda nafnaskrá félagsmanna til peningastofnunar 
þeirrar, er félagið skiptir við, og til Búnaðarbanka lslands.

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

un þeirri, er félagið skiptir við, og Búnaðarbankanum, afrit af endurskoð- 
uðum reikningum félagsins fyrir umliðið ár, með athugasemdum endur- 
skoðenda, svörum reikningshaldara og úrskurði aðalfundar. Ennfremur til- 
kynning um breytingar á samþykktum félagsins og nafnaskrá vfir stjórnendur 
þess og starfsmenn.

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

sveitabanka rétt að veðsetja honum einu nafni tillekna flokka búpenings 
síns, framleiðslutækja og jarðarafurða, er hann á á bverjum tima eða eignast 
kann, til tryggingar skuldbindingum sinum við bankann.

Fjármálaráðberra er heimilt að lækka lögákveðin þinglestrar- og 
stimpilgjöld fyrir slik veðskjöl.

Sveitabankar hafa lögtaksrétt fyrir öllum kröfum á hendur félags- 
mönnum sinum.

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

gefið út leiðbeinandi fyrirmynd að samþykktum slikra félaga.
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£d. 135. Nefndar&lit

um frv. til laga um breyting á 1. gr. laga nr. 16, 7. maí 1928 [Lauu embættis- 
mauna].

Frá fjárhagsnefud.

Nefndin leggur til, að frv. verði samþykkt.

Alþingi, 17. febrúar 1930.

Ingvar Pálmason, Björn Eristjánsson.
form. og frsm.

Jón Baldvinsson, 
fundaskrifari.
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fVd. 136. Fmmvarp

til laga um breyting á jarðræktarlögum, nr. 43, 20. júni 1923.

Flutningsm.: Bjarni Ásgeirsson.

1. gr.
Niðurlag 2. greinar, orðin: »meiri hluta i stjórn þess o. s. frv.a 

falli burt. 1 þeirra stað komi: annan endurskoðanda að reikningum félagsins 
og varamann hans.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi þá er næsta Búnaðarþing hefir valið félaginu

stjórn.

Greinargerð.

Frumvarp þetta er flatt eftir ósk nefndar þeirrar, sem kosin var á siðasta 
Búnaðarþingi til að endnrskoða og kóma með tillögnr nm stjórn og fyrirkomu- 
lag Búnaðarfélags Islands. Nefnd þessi hefir samið itarlegt álit og í* greinargerð 
sinni hefir hún farið svofelldnm orðnm nm þetta atriði:

»Hér er sú breyting gerð, að gert er ráð fyrir, að Búnaðarfélag Islands 
hafi framvegis á sér hið sjálfsagða einkenni alls félagsskapar, að það sé sjálfrált 
nm sina eigin stjórn. Að visu er hér stór hængur á, þar sem jarðræktarlögin 
gera ráð fyrir, að meiri hlnti stjórnarinnar sé útnefndur af atvinnnmálaráðaneyt- 
inn, eftir tillögnm landbúnaðarnefnda Alþingis. En vér vonnm og gerum ráð fyrir 
þvi i breytingartillögnm vornm, að breyting geti fengizt á þvi ákvæði, án þess að 
það þnrfi að hafa áhrif á góða samvinnn og hinn gagnkvæma stnðning, er at- 
vinnnmálaráðnneytið og Búnaðarfélag Islands veita hvort öðrnc. Og ennfremur: 
íÁkvæði nm endnrskoðanda af hálfn rikisstjórnar teljnm vér hið rétta form fyrir 
eftirliti af hennar hálfn með fjárreiðum félagsins. Með þvi fyrirkomulagi getnr 
atvinnnmálaráðnneytið á hvaða tima sem er fylgzt með i meðferð þess fjár, sem 
i hverjnm fjárlögnm er veitt Búnaðarfélagi Islands, og þá gert áhrif sin gildandi, 
ef því sýnist stefnt til óhófs eða fánýtrar eyðsln. Engin slfk trygging er sjáifsögð 
afleiðing núverandi skipulags. Landbúnaðarnefndir Alþingis eiga engn siður en 
Búnaðarþing á hættu, hvernig mannval tekst í stjórn félagsins, en umfram út- 
nefningarréttinn sjálfan er ekki lögfestur ihlntnnarréttnr fjárveitingavaldsins, 
nema ef vera kynni að þvi leyti, sem svo beri að skilja, að hinir stjórnskipnðn 
stjórnarnefndarmenn beri ábyrgð fyrir landbúnaðarnefndnm Alþingisa.
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■d. 187. PrBmvarp

til laga um tekjuskatt og eignarskatt.

Flutningsm.: Haraldur Guðmundsson.

I. KAFLI.

Um tekjuskait.

1. gr.
Hver maður heimilisfastur hér á landi er skyldur til, með þeim tak- 

mörkunum, sem settar eru i lögum þessum, að greiða skatt i rikissjóð af 
tekjum sínum, enda hafi hann verið heimilisfastur hér a. m. k. 6 mánuði af 
skattárinu.

Nú dvelur maður erlendis um stundarsakir, en bregður eigi heimilis- 
fangi sinu hér á landi, og skal hann þá gjalda skatt eins og hann dveldi að 
staðaldri i landinu.

2. gr.
Nú er maður eigi heimilisfastur hér á landi, en á hér eignir og hefir 

tékjur af þeim, eða af atvinnu, eða af sýslan, sem hér eða héðan er rekin, 
svo sem sjómenn á íslenzkum skipum, sem eigi greiða skatt í öðru riki, og 
skal hann þá gjalda skatt af tekjum þessum og tilnefna fyrir hlutáðeigandi 
skattheimtumanni, hver greiði skattgjald hans, enda sé sá maður búsettur 
á skattsvæði skattheimtumanns.

Sömuieiðis skal sá, er eigi hefir aðsetur hér á landi, en hefir laun, bið- 
laun eða styrk úr ríkissjóði, eða tekjur frá alþjóðlegri stofnun innlendri, eða 
arð af hlutafé i innlendu hlutafélagi eða öðrum fyrirtækjum, gjalda skatt af 
þessum tekjum, og skal tekjuskattinum haldið eftir við greiðslu fjárins.

Þeir menn, er starfa erlendis í þjónustu hins íslenzka rikis, skulu und- 
anþegnir tekjuskatti af þeim launum, er þeir fá fgrir slik störf.

Rikisstjórninni er heimilt að gera samninga við stjórnir annara rlkja 
um gagnkvæmar ívilnanir á tekju- og eignarskatti þeirra erlendra og is- 
lenzkra ríkisborgara, sem eftir, gildandi skattalöggjöf ríkjanna eiga að greiða 
skatt af sömu tekjum eða eignum bæði á Islandi og í einhverju öðru ríki.

3. gr.
Tekjuskatt greiða ennfremur:

a. Hlutafélög, samlagshlutafélög og önnur félög með takmarkaðri áhyrgð, 
nema tekjuafgangi sé einungis varið til almennra þarfa.
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b. Gagnkvæm ábyrgðarfélög, kaupfélög, smjörbú, sláturfélög og önnur 
samvinnufélög.

c. önnur félög, sjóðir og stofnanir, sem ekki eru sérstaklega undanþegin 
skattgjaldi, sbr. 4. gr., svo og dánarbú og þrotabú.

Ef ekki eru fleiri en 4 félagar i verzlunarfélagi eða öðru atvinnufélagi 
með persónulegri ábyrgð, er skattur ekki lagður á félagið sjálft, heldur hvern 
einstakan félaga, ef ósk kemur fram um það frá félaginu, um leið og tekjur 
eru taldar fram, enda fylgi beiðninni þær skýrslur, sem með þarf til þess að 
ákveða skatt hvers einstaks félaga.

Slik félög og stofnanir, sem ujn ræðir i þessari grein og ekki eiga 
heimili hér á landi, en eiga hér eignir og hafa tekjur af þeim, eða af starfsemi, 
sem hér eða héðan er rekin, skulu greiða skatt i rikissjóð af tekjum þessum.

4. gr.
Undanþegið öllum tekjuskatti er konungur og borðfé hans og ættmanna 

hans, rikissjóður, rikisfyrirtæki og ríkisstofnanir og aðrir þeir sjóðir, er 
standa undir umsjón ríkisstjórnarinnar, sveitarfélög og bæjarfélög og fgrir- 
tæki, er þau reka, og sjóðir þeirra, islenzkir kirkjusjóðir, sparisjóðir, sem 
engan arð greiða stofnendum sínum eða ábgrgðarmönnum, og ennfremur 
sjóðir, félög og stofnanir, er ekki reka atvinnu eða veitt er skattfrelsi með 
sérstökum lögum.
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5. gr.
Erlendir þjóðhöfðingjar, sendiherrar og sendikonsúlar annara rikja 

og starfsmenn erlendra sendisveita eru undanþegnir tekjuskatti, nema að 
þvi leyti, sem þeir njóta tekna úr rikissjóði eða alþjóðlegri stofnun innlendri, 
eigi hér fasteignir eða hafi tekjur af þeim, reki atvinnu eða eigi hlut i ein- 
hverju atvinnufyrirtæki hér á landi.

6. gr.
Skattgjáld þeirra, sem um ræðir í /. gr. og 2. gr. og i a-lið og c-Iið 3. 

gr., reiknast þannig:
Ef hinn skattskgldi hluti teknanna er undir 1000 kr., greiðist af honum

1J5%,
1000 lil 2000 kr. greiðist 15 kr. af 1000 kr. og 2,5% af afgangi

— 2000 — 3000 — — M-------- 2000 — — 5------- —
— 3000 — iOOO — —. 90-------- 3000 — — 7------- —
— W00 — 5000 — — 160-------- iOOO — — g------- —
— 5000 — 6000 — — 250 -------- 5000 — — 11------- —
— 6000 — 7000 — — 360 — — 6000 — — 12------- —
— 7000 — 8000 — — 480-------- 7000 ~ — 13------- —
— 8000 — 9000 — — 610------- 8000 — — /4------- —
— 9000 — 10000 — -— 750-------- 9000 — — 15------- —
— 10000 — 12000 — — 900 -------- 10000 — — 16------- —
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af 12000 til 14000 kr. greiðist 1220 kr. af 12000 kr. og 17 % af afgangi
— 14000 — 16000 — — 1560  14000--------- 18-------------—
— 16000 — 18000 — — 1920   16000 -------- 19 ------------ —
— 18000 — 20000 — — 2300   18000 -------- 20 ------------ —
—. .20000 — 25000 — — .2700   20000 -------- 22 ------------ —
— 25000 — 30000 — — 3800   25000 -------- 24------------ —
— 30000 — 35000 — — 5000   30000 -------- 26 ------------ —
— 35000 — 40000 — — 6300 -------- 35000 -------- 28 ------ - —
— 40000 — 45000 — — 7700   40000 -------- 30 ------------ —
— 45000 — 50000 — — 9200   45000 -------- 32 ------------ —
— 50000 — 60000 — — 10800   50000 -------- 34 ------------—
— 60000 — 80000 — — 14200   60000 -------- 36 ------------—
— 80000 — 100000 — ' — 21400   80000 -------- 38 ------------ —
— 100000 — og þar yfir — 29000 — — 100000 — — 40 — — —

Félög þau og stofnanir, er um ræðir i a-lið og c-lið 3. gr., greiði þó áldrei 
lægri skatt en 10% af skattskyldum tekjum. Sama er um skattgjald samkv.
2. gr. og skattgjald erlendra félaga.

Af skattskyldum tekjum þeirra félaga, sem um ræðir i 3. gr. b, greiðist 
jafnan 10%.

7. gr.
Tekjuskattinn eftir 6. gr. má með fjárlagaákvæði hækka eða lækka um 

ákveðna hundraðstölu, allt að 25%, eitt og eitt ár í senn.

8. gr.
Skattskyldar tekjur teljast, með þeim undantekningum og takmörk- 

unum, er síðar greinir, allskonar arður, laun eða gróði, er gjaldanda hlotn- 
ast af eign eða atvinnu eða einstökum verknaði eða atvikum, ef þetta verður 
metið til peningaverðs, svo sem:
a. Tekjur af landbúnaði, sjávarútvegi, siglingum, verzlun, verksmiðjuiðnaði, 

handiðn, námurekstri og sérhverjum öðrum atvinnurekstri, ennfremur 
allar tekjur, sem telja má endurgjald fyrir starfsemi i þágu visinda, lista 
og bókmennta, eða fyrir hverskonar vinnu, greiða eða aðstoð. Til slikra 
tekna telst fæði, húsnæði og önnur hlunnindi, sem látið er i té i kaup- 
gjaldsskyni.

b. Tekjur af embættum eða sýslunum, svo sem: Föst laun, aukatekjur, emh- 
ættisbústaður og önnur hlunnindi, landauragjald, jarðarafnot, endurgjald 
fyrir skrifstofukostnað (sbr. 12. gr. d.); ennfremur eftirlaun, biðlaun, lif- 
eyrir, gjafir og allskonar styrktarfé.

c. Landskuld af leigujörðum og arður af allskonar itökum og hlunnindum, 
leiga eftir hús, lóðir og skip, svo og áætlað afgjald af fasteignum og skip- 
um, er eigandi notar sjálfur; ennfremur leiga af innstæðukúgildum á 
jörðum, sem eru i leiguáhúð, og arður af byggingarpeningi og öðru lausa- 
fé, sem á leigu er selt.
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d. Vextir eða arður af skuldabréfum, hlutabréfum og öðrum ínnlendum 
eða útlendum verðbréfum, svo og vextír af útistandandi skuldum og öðr- 
um fjárkröfum, þótt bréf sé eigi fyrir, af sparisjóðsinnlögum og sérhverri 
annari arðberandi innstæðu.

e. Ágóði af sölu á fasteign eða lausafé, enda þótt salan falli ekki undir at- 
vinnurekstur skattgreiðanda, ef ætla má, að hann hafi keypt eignina, eða 
öðlazt hana á annan hátt, í þvi skyni að selja hana aftur með ágóða og 
hún hefir verið í eign hans skemur en 5 ár, ef um fasteign er að ræða, en 
annars skemur en 3 ár. Þó má draga frá þessum ágóða skaða, sem kynni 
að hafa orðið á samskonar sölu á árinu.

f. Vinningur i veðmáli, happdrætti eða þvi um liku.

9. gr.
Til skattskyldra tekna félaga og stofnana, sem um ræðir í 3. gr., teljast 

eigi aðeins þær tekjur, sem varið er til eignaaukningar, yfirfærslu til næsta 
árs, óvenjulegra fyrninga og safnað er í tryggingarsjóði, aðra en varasjóð, 
heldur og þær tekjur, sem varið er til þess að greiða hluthöfum og félags- 
mönnum arð eða vexti af innborguðu fé og til myndunar eða aukningar vara- 
sjóða, þó með þeim takmörkunum, er síðar segir.

Skattskyldar tekjur vátryggingarfélaga, sem starfa hér á landi, telst 
sá hluti heildarágóðans, sem svarar til hlutfaltsins milli iðgjaldatekna félags- 
ins hér á landi og iðgjaldateknanna af allri starfsemi þess.

Fjármálaráðherra getur sett fyrirmæti um heimild innlendra vátrygg- 
ingarfélaga til þess að draga frá tekjum sínum það, er þau leggja til hliðar 
til þess að inna af hendi skyldur sínar gagnvart vátryggðum.

Kaupfélög, pöntunarfélög og önnur samvinnufélög mega draga frá tekj- 
um sínum það, sem þau greiða félagsmönnum í árslok eða færa þeim til sér- 
eignar í stofnsjóði, samkv. I. nr. 36, 27. júní 1921, í hlutfalli við vörukaup 
þeirra á árinu, og telst það eigi til skaltskyldra tekna hjá félaginu. A sama 
hátt mega slík félög, sem aðeins vinna úr eða selja afurðir félagsmanna, draga 
frá það, sem þau þannig úthluta félagsmönnum sínum í hlutfálli við framlög 
þeirra af afurðum. Upphæðir þær, sem þannig er úthlutað, teljast fram til 
skatts sem tekjur hinna einstöku félagsmanna. Ennfremur skal draga frá 
tekjum samvinnufélaga varasjóðstillag það, sem ákveðið er í 2b. gr. laga nr. 
30.27. júní 1921.

Ef kaupfélag selur einnig öðrum vörur en félagsmönnum sínum, er all- 
ur arðurinn af slíkri sölu skattskyldar tekjur hjá félaginu. Geti félagið ekki 
gert grein fyrir viðskiptum við. utanfélagsmenn, má telja allan hagnaðinn af 
starfsemi félagsins skattskyldar tekjur.

Félög þau og stofnanir, er um ræðir i 3. gr. a. og c., mega draga frá tekj- 
um sínum af innborguðu hlutafé eða stofnfé. Ef nokkuð af ársarðinum 
■er lagt í varasjóð, þá er % hluti þeirrar upphæðar undanþeginn tekjuskatti, og 
skal hcum koma til frádráttar við ákvörðun skattskyldra tekna. Ef nokkur 
upphæð úr varasjóði er síðar notuð til úthlutunar til hluthafa eða varið til 
annars en að mæta hreinum rekstrarhalla félagsins, skál telja helming þeirr-
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ar upphæðar, sem þannig er ráðstafað, til skattskyldra tekna félagsins á því 
ári. Arðjöfnunarsjóði, eftirlaunasjóði og aðra sjóði, sem ekki eru beinlinis 
ætlaðir til þess að tryggja rekstur fyrirtækisins sjálfs, má ekki telja sem vara- 
sjóð.

10. gr.
Til tekna telst ekki:

a. Sá eignarauki, sem stafar af þvi, að fjármunir skattgreiðanda hækka i 
verði, — hinsvegar kemur ekki heldur til frádráttar tekjum, þótt slikir 
fjármunir lækki i verði, — ekki heldur tekjur, sem stafa af sölu á eignum 
skattgreiðanda (að meðtöldum verðbréfum), nema slik sala falli undir 
atvinnurekstur hlutaðeigandi skattgreiðanda, t. d. fasteignaverzlun, eða 
hún falli undir ákvæði i 9. gr. e. Þegar svo stendur á, telst verzlunar- 
hagnaðurinn af sölunni til tekna, en draga má frá honum þann skaða, 
sem kynni að hafa orðið á samskonar sölu á árinu.

b. Eignarauki, sem stafar af arftöku, fyrirframgreiðslu upp í arf, fatlinn 
eða ófallinn, af stofnun hjúskapar, útborgun lífsábyrgðar, brunabóta, 
slysa- eða örorkubóta eða þess háttar.

c. Lántaka, eyðsla höfuðstóls eða eftirgjöf skulda, sem sannast hefir um við 
gjaldþrot, nauðasamninga eða á annan fullnægjandi hátt, að eignir voru 
ekki til fyrir.

d. Dagpeningar og endurgreiðsla ferðakostnaðar, er skattgreiðandi fær i 
endurgjaldsskyni fyrir tilkostnað sinn, er hann verður að vera um stund* 
arsakir fjarverandi heimili sínu vegna starfa i almenningsþarfir.

11. gr.
Frá tekjum skal draga, áður en skattur er á þær lagður:

a. Rekstrarkostnað, þ. e. þau gjöld, sem á árinu ganga til að afla teknanna, 
tryggja þær og halda þeim við, þar á meðal vexti af skuldum, er stafa 
beinlínis af atvinnu eða öflun tekna, svo og venjulega fyrningu, eða það, 
sem varið er til tryggingar og nauðsynlegs viðhalds á arðberandi eignum 
gjaldanda. Nánari ákvæði um, hvernig reikna skuli fyrningu eða viðhald 
til frádráttar, skulu sett i reglugerð, sem fjármálaráðherra setur.

Með rekstrarkostnaði telst ekki það, sem gjaldandi hefir varið sér 
og skylduliði sinu til framfæris og notkunar, eigi heldur kaup handa hon- 
um sjálfum, né neinum af skylduliði hans, nema sá telji tekjur sinar 
fram sér í lagi. Eigi má gjaldandi heidur telja til rekstrarkostnaðar vexti 
af fé, sem hann sjálfur hefir lagt i atvinnurekstur sinn, né félag eða 
stofnun vexti af hlutafé, stofnfé eða tryggingarfé.

b. Tap á útistandandi skuldum, enda stafi skuldin beinlínis af atvinnu- 
rekstri aðila og séu færðar fullnægjandi sönnur fyrir tapjnu. — Það ár 
eitt kemur töpuð skuld til frádráttar, er sannreynt þykir, að hún er töpuð, 
og aldrei má skipta skuldatapi á fleiri ár. Nú greiðist skuld, er áður var 
talin töpuð að einhverju eða öllu leyti, og skal hið greidda þá talið til 
tekna það ár, er greiðsla átti sér stað.
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c. Frá embættistekjum skal draga þann kostnað, sem embættisreksturinn 
hefir haft i för með sér, svo sem skrifstofukostnað og lögmæltar kvaðir, 
er á embættum hvila.

d. Iðgjöld af lífeyri, sem skattgreiðandi er skyldur lögum samkvæmt að 
tryggja sér eða konu sinni eftir sinn dag, svo og iðgjöld af hverri annari 
lögboðinni persónutryggingu. Ennfremur skal draga frá tekjum þeirra 
manna, sem eigi eru að lögum skyldir að tryggja sér eða konum sinum 
lifeyri, iðgjöld af slikum lifeyri eða lifsábyrgð, sem greidd hafa verið, 
þó ekki hærra iðgjald en 300 krónur.

e. Frá tekjum verkamanna, iðnlærðra manna og annara þeirra, sem eru fé- 
lagar i stéttarfélögum, skal draga félagsiðgjöld þeirra. Einnig skal draga 
frá iðgjöld til sjúkrasjóða, stgrktarsjóða og atvinnuleysissjóða, enda hafi 
iðgjöldin verið greidd að fullu á réttu gjaldári.

f. Vexti af skuldum gjaldanda, öðrum en þeim, sem ræðir um í staflið a.
g. Aukaútsvör, tekjuskait og eignarskatt, sem fallið hafa í gjalddaga og verið 

greidd að fullu á árinu.
Þegar skattur er lagður á tekjur, sem renna til einstaklinga, félaga eða 

stofnana, sem ekki eiga heimili hér á landi (sbr. 2. gr. og siðari málsgr. 3. 
gr.), má draga frá tekjunum þau útgjöld, sem beinlinis viðkoma þessum 
tekjum.

Tekjur þær, sem koma til greina við ákvörðun skattsins, eru skatt- 
skyldar án tillits til þess, hvernig þeim er varið, hvort heldur gjaldandi hefir 
þær sér eða skylduliði sinu til framfæris, nytsemdar eða munaðar, til hjúa- 
halds, nema til atvinnurekstrar sé, til þess að færa út bú sitt eða atvinnu- 
veg, til umbóta á eignum sinum eða til þess að afla sér fjár, til gjafa eða 
hvers annars sem er.

12. gr.
Tekjur hjóna, er samvistum eru, skulu saman taldar til skattgjalds, 

enda þótt séreign sé eða sératvinna, enda ábyrgjast bæði skattgreiðslu. Rétt 
er bónda eða erfingjum hans að krefjast endurgjalds af konu eða erfingjum 
hennar á þeim hluta skattsins, er að réttum tölum kemur á séreign hennar 
eða sératvinnu.

Tekjur barna, sem i foreldrahúsum eru (þar með talin stjúpbörn, kjör- 
börn og fósturbörn), skal telja sérstaklega til skattgjalds.

Með tekjum barna, sem eru i foreldrahúsum og eru sjálf skattgreið- 
endur, telst eigi það framfæri, sem þau fá að nokkru eða öllu leyti hjá heim- 
ilisföður, nema það sé endurgjald fyrir vinnu við atvinnurekstur hans.

13. gr.
Frá hreinum tekjum heimilisfastra manna hér á landi, eins og þær eru 

ákveðnar samkv. 11. gr„ skal draga sem hér segir:
a. Fyrir einstakling: 1 Reykjavík 1200 kr„ i öðrum kaupstöðum 1000 kr„ 

annarsstaðar á landinu 800 kr.



b. Fyrir hjón: 1 Reykjavik 2200 kr., i öðrum kaupstöðum 1800 kr., annars- 
staðar á landinu 1400 kr.

c. Framfærslueyri fyrir börn (þar með talin stjúpbörn, kjörbörn og fóstur- 
börn, sem ekki er greitt meðlag með), sem ekki eru fullra 16 ára í byrj- 
un þess almanaksárs, sem skatturinn er lagður á, og hafa ekki sjálf efni 
á að kosta framfæri sitt: 1 Reykjavik 600 kr., í öðrum kaupstöðum 500 
kr., annarsstaðar á landinu 400 kr. fyrir hvert barn. — Sama er um aðra 
skylduframfærlinga.

Frá tekjum þeirra, sem eru i foreldrahúsum á framfæri eða við nám 
og enga atvinnu hafa, skal draga það, sem útheimtist þeim til framfæris eða 
menningar.

Að loknum frádrætti samkv. þessari grein, skal sleppa því, sem afgangs 
verður þegar tekjuhæðinni er deilt með 50. Af þeirri tekjuupphæð, sem þá er 
eftir, greiðist skatturinn, og miðast hann við skattgjaldið samkv. 6. gr.

Ef tekjurnar eftir allan löglegan frádrátt nema ekki fullum 100 kr., 
greiðist enginn skattur af þeim.
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14. gr.
Skattinn skal miða við tekjur næsta almanaksárs á undan skattákvðrð- 

un, nema annað sé venjulegt rekstrarár i atvinnugrein aðila, eða hann sýni, 
þegar hann telur fram, að hann hafi annað reikningsár, enda getur skattanefnd 
þá veitt honum heimild til að hafa það reikningsár i stað almanaksársins.

II. KAFLI.

Um eignarskatt.

15. gr.
Af skuldlausri eign skal árlega greiða skatt sem hér segir: Ef eignin er

yfir 5000 krónur, en undir 10000 krónum, greiðist af henni í%«,
af 10000 til 20000 kr. greiðist 10 kr. af 10000 og 2 %c af afgangi
— 20000 — 30000 — — 30-------- 20000 — 3 — — —
— 30000 — 40000 — — 60-------- 30000 — 4 — — —
— 40000 — 50000 — — 100-------- 40000 — 5 — — —
— 50000 — 75000 — — 150-------- 50000 — 6 — — —
— 75000 — ÍOOOOO — — 300 -------- 75000 — 8 — — —
— ÍOOOOO — 250000 — — 500 -------- 100000 — 10 — — —
— 250000 — 500000 — — 2000 -------- 250000 — 12 — — —
— 500000 — ÍOOOOOO — — 5000 -------- 500000 — U — — —
— 1000000 og þar yfir — 12000 -------- 1000000 — 16 — — —

Af eign, sem ekki nemur yfir 5000 krónum, greiðist enginn skattur.
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lfi. gr.
Eignarskattinn eftir 16. gr. má með fjárlagaákvæði hækka eða lækka 

um ákveðna hundraðstölu, allt að 25%, eitt og eitt ár i senn.

17. gr.
Eignarskatt greiði allir hinir sömu, sem skattskyldir eru til tekjuskatts, 

ef þeir eiga eign og eignarréttindi, sem skatt ber að greiða af samkvæmt lög- 
um þessum. Innlend hlutafélög og önnur félög hafa leyfi til að draga hluta- 
fé sitt eða stofnfé frá eignaupphæðinni, áður en skattur er á lagður.

Menn, sem eigi eru heimilisfastir hér á landi, og útlend félög greiða 
aðeins eignarskatt af eignum sinum hér á landi, og reiknast skatturinn sam- 
kvæmt reglunum í 15. gr., þó aldrei lægri en af hinum skattskvldu eignum.

18. gr.
Undanþegnir öllum eignarskatti eru hinir sömu, sem samkvæmt 4. gr. 

eru undanþegnir tekjuskatti. Þeir, sem samkvæmt 5. gr. eru undanþegnir 
tekjuskattí, eru einnig undanþegnir eignarskatti, i samræmi við reglur þær, 
sem settar eru i þeirri grein.

19. gr.
Skattskyldar eignir teljast, með þeim undantekningum og takmörkun- 

um, sem gerðar eru i 15. og 17. gr., allar fasteignir og allt lausafé skattgreið- 
anda, að frádregnum skuldum, svo sem jarðir, húseignir, skip, skepnur, 
verkfæri, vélar, vörubirgðir, peningar og verðbréf, útistandandi skuldir og 
aðrar fjárkröfur og verðmæt eignarréttindi, húsgögn og aðrir innanstokks- 
munir og skartgripir. Þegar skattur greiðist samkvæmt siðari málsgrein 17. 
gr., má þó aðeins draga frá þær skuldir, sem hvíla á þeim eignum, sem 
skattur er greiddur af. — Eignirnar eru jafnt skattskyldar, hvort sem þær 
gefa af sér nokkrar tekjur eða engar.

20. gr.
Með skattskyldum eignum er eigi talið:

a. Skilyrðisbundin fjárréttindi, svo sem réttur til lifsábyrgðarfjár, sem 
ekki er fallið til útborgunar.

b. Réttur til eftirlauna, lifeyris eða annarar áframbaldandi greiðslu, sem 
bundin er við einstaka menn.

c. Réttur til leigulauss bústaðar, eða önnur afnotaréttíndi.
d. Bækur og fatnaður til einkaafnota.

21. gr.
Við mat á eignum til eignarskatts skal farið eftir þessum reglum:

a. Virðing á fasteign skal fara eftir gildandi fasteignamati.
b. Búpening skal telja svo sem hann væri framgenginn í fardögum næst á 

eftír og með gildandi verðlagsskrárverði.
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c. Verðlag á skipum og öðru lausafé skal miða við áætlað söluverð. Við 
ákvörðun þess skal meðal annars hafa hliðsjón af þvi, hve hátt eign- 
irnar eru vátryggðar.

d. Verzlunarvörur skal meta eftir þvi. hvað þær kosta komnar i hús eða á 
sölustað.

e. Hlutabréf skulu tálin til eignar með gangverði, ef það er skráð opinber- 
lega. Óskráð hlutábréf skulu metin til eignar samkv. efnahagsreikningi 
félagsins, eins og hann var samþykktur á stðasta aðalfundi þess. Skulda- 
bréf og önnur slík verðbréf skal meta eftir nafnverði, nema sérstakar 
ástæður þyki til þess að telja þau ótrygg.

f. Útistandandi skuldir skulu taldar með nafnverði, hvort sem vextir eiga 
að greiðast af þeim eða ekki, nema færðar séu sönnur á, að þær séu 
minna virði.

g. Réttindi til stöðugra tekna skulu metin eftir þvi endurgjaldi, sejtn hæfi- 
legt væri fyrir þau þegar skatturinn er lagður á.

Nánari reglur um virðingu getur fjármálaráðherra sett.

22.gr.
Eignir hjóna, sem samvistum eru, skulu lagðar saman til eignarskatts, 

enda ábyrgjast bæði greiðslu.

23. gr.
Eignarskattur skal að jafnaði ákveðinn eftir eign gjaldanda i lok 

almanaksársins. Þó mega þeir, sem nota annað reikningsár en almanaks- 
árið, teljá fram eignir sínar í lok þess reikningsárs, sem er næst á undan 
skattálagningunni.

Upphæð sú, sem skattur er talinn af, skal ávallt deilanleg með 100; 
þvi, sem fram yfir er, skal sleppt.

III. KAFLI.

Um skattanefndir o. fl.

24. gr.
Tekjuskattur og eignarskattur samkvæmt lögum þessum er ákveðinn 

af skattanefndum i hreppum og skaltanefndum eða skattstjóra í kaupstöð- 
um. I skattanefnd sitja 3 menn. I hreppum: Hreppstjóri eða sá, er að lögum 
gegnir starfi hans, einn maður tilnefndur af sýslumanni og einn kosinn af 
hreppsnefndinni. I kaupstöðum: Bæjarstjóri, einn maður tilnefndur af bæj- 
arfógeta og einn kosinn af bæjarstjórn. Sé bæjarfógeti jafnframt bæjar- 
stjóri kaupstaðarins, tilnefnir hann tvo menn i néfndina.

Skipa skal tvo varamenn, er taka sæti i skattanefndum í forföllum 
nefndarmanna. Annan varamanninn tilnefnir bæjarfógeti eða sýslumaður, 
en hinn kýs bæjarstjóm eða hreppsnéfnd.

Alpt. 1930. A. (42. löggjtfarping). 54
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Formaður skattanefndar í kaupstöðum er bæjarstjóri, eða þar sem 
hann er eigi, sá nefndarmaður, er bæjarfógeti nefnir til, en annarsstaðar er 
hreppstjórí formaður. 1 forföllum formanns kýs skattanefnd sjálf formann 
um stundarsakir.

25. gr.
1 Reykjavík skipar fjármálaráðherra skattstjóra og varaskattstjóra. 

Hefir skattstjóri Reykjavikur sama vald og sömu störf og skattanefndir, eða 
eftir atvikuin formenn skattanefnda utan Reykjavikur.

Heimilt er fjármálaráðherra að gera sömu tilhögun um ákvörðun 
skatts i hinum öðrum kaupstöðum og sett er fyrir Reykjavik.

26. gr.
1 hverju lögsagnarumdæmi skal skipa yfirskattanefnd. Þar, sem bæj- 

arfógetaembætti er sameinað sýslumannsembætti, skal vera ein yfirskatta- 
nefnd bæði fyrir kaupstaðinn og sýsluna. 1 nefndinni eiga sæti lögreglu- 
stjóri, sem er formaður, og tveir menn, sem fjármálaráðherra skipar. Hann 
skipar og tvo varanefndarmenn, sem taka sæti i nefndinni í forföUum 
nefndarmanna, eftir þvi sem formaður ákveður.

27. gr.
Fjármálaráðherra skipar 3 menn i ríkisskattanefnd og jafnmarga 

varamenn. Formaður nefndarínnar heitir ríkisskattstjóri. Annar nefndar- 
manna skal hafa þekkingu á landbúnaði, en hinn á sjávarútvegi og við- 
skiptum. Rikisskattanefnd hefir skrifstofu i Reykjavik.

28. gr.
Enginn má sitja i skattanefnd, yfirskattanefnd eða rikisskattanefnd, 

nema hann:
1. hafi óflekkað mannorð,
2. sé fjárráður,
3. eigi heimili í skattumdæminu,
4. hafi náð lögaldri.

I skattanefnd mega ekki sitja saman skyldir menn eða mægðir að 
feðgatali eða niðja, hjón, kjörforeldri ög kjörbörn, fósturforeldrí og fóstur- 
börn, hvorki sem aðalmenn né varamenn.

29. gr.
Sami maður má ekki eiga sæti nema i einni skattanefnd. Skattanefnd- 

armenn, aðrir en bæjarstjórar, hreppstjórar og skattstjórar, skulu skipaðir 
tíl 6 ára, þannig að annar meðnefndarmaður fer frá 3. hvert ár, eftir hlut- 
kesti í fyrsta sinn. Ef nefndarmaður fer frá eða deyr áður en timi hans er 
liðinn, skal skipa mann i stað hans til þess tima, er hann átti eftir að sitja 
i nefndinni.
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Nefndarmann, sem gengur úr, má skipa svo oft sem vill. Nefndar- 
starfið er borgaraskylda, sem enginn löghæfur maður getur skorazt undan 
að gegna, nema hann hafi verið i skattanefnd í 6 ár samfleytt eða sé orðinn 
60 ára gamall.

Skattstjórar i Reykjavik og öðrum kaupstöðum (sbr. 26. gr.) og rikis- 
skattstjóri skulu skipaðir til 6 ára.

30. gr.
Skattanefndarmenn og skattstjórar, er eigi hafa áður unnið heit emb- 

ættismanna eða sýslunarmanna, skulu á fyrsta nefndarfundi, er þeir sitja, 
undirrita i gerðabók nefndarinnar drengskaparheit um það, að þeir skuli 
gegna starfinu hlutdrægnislaust eftir beztu vitund og sannfæringu og gæta 
þagnarskyldu um allt, er þeir fá vitneskju um i starfinu og varðar eignir og 
tekjur gjaldþegna.

31. gr.
Enginn má taka þátt i meðferð máls, hvorki skattákvörðun eða kæru, 

ef það mál varðar sjálfan hann, konu, niðja, foreldra, kjörforeldra eða fóst- 
urforeldra, kjörbörn eða fósturbörn, systkini, kjörsystkini eða fóstursystkini 
eða mægðamenn að feðgatali, eða ef aðrar ástæður eru til að óttast, að hann 
geti ekki litið hlutdrægnislaust á málavöxtu. Tekur varamaður sæti i nefnd 
samkvæmt kvaðningu formanns, ef aðalmanns missir við. .

32. gr.
Skattanefndarmenn og skattstjórar fá laun fyrir störf sin sem hér

segir:
a. 1 kaupstöðum og kauptúnum, sem eru hreppur fyrir sig, skal greiða 

skattanefnd 2%, en annarsstaðar á landinu 4% af þeirri upphæð, sem 
skatturinn nemur. Þó skal borgunin ekki fara fram úr 8 krónum og ekki 
vera minni en 4 krónur fyrir hvern starfsdag nefndarmanns.

b. Yfirskattanefndarmenn fá 8 krónur á dag og ferðakostnað. Borgun til 
formanna telst þó innifalin i embættislaunum þeirra.

c. Borgun til skattstjóra, rikisskattstjóra og rikisskattanefndar fer eftir 
samningi við fjármálaráðherra.

Þóknun til skattanefnda og skattstjóra greiðist úr rikissjóði. Formenn 
yfirskattanefnda úrskurða reikninga skattanefnda og greiða þá á manntals- 
þingum. Fjármálaráðuneytið úrskurðar reikninga yfirskattanefnda og ríkis- 
skattanefndar.
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IV. KAFLI.

Um framtal tekna, fresti, úrskurði, innheimtur o. fl.

33. gr.
Gjaldendur skulu venjulega settir i skatt þar, sem þeir eru búsettir 

þegar skattanefnd tekur til starfa. Hlutafélög og önnur atvinnufélög inn- 
lend skulu sett i skatt þar, sem þau eiga heimili, en erlend þar, sem aðal- 
umboðsmenn þeirra hér á landi eru búsettir, enda beri téðir umboðsmenn 
ábyrgð á greiðslu skattsins.

Aðrir gjaldendur, sem ekki eru búsettir hér á landi, greiði skatt á 
þeim Btöðum, þar sem þeir hafa tekjur sinar eða eignir.

Ráðuneytið sker úr, ef vafi leikur á, hvar gjaldandi skuli settur i
skatt.

34. gr.
Allir þeir, er hafa tekjur samkv. 8. gr. eða eignir samkv. 19. gr., skulu 

afhenda skattanefnd skriflega skýrslu, að viðlögðum drengskap, um tekjur 
sínar síðastliðið ár og eignir í árslok. Sama skylda hvílir og á hverjum þeim, 
sem veitir forstöðu verzlun, verksmiðju eða öðru atvinnufyrirtæki, ef eig- 
andinn er eigi búsettur innanlands, svo og á stjórn félags eða stofnunar og 
þeim, er hefir á hendi fjárhald fyrir þann, sem ekki er fjárráður.

Skýrslur þessar skulu komnar í skattstofuna í Reykjavik fyrir lok jan- 
úarmánaðar, en í hendur skattanefnd eða skattstjóra annarsstaðar á landinu 
fyrir lok febrúarmánaðar. Skattstjóri eða skattanefnd getur þó, ef sérstak- 
lega stendur á, veitt mönnum frest til framtals til 15. marz.

Þeir, sem reka atvinnu á fleiri stöðum en einum, þurfa ekki að hafa 
skilað framtölum sinum fyrr en 31. marz i Reykjavik og 20. marz annarsstað- 
ar á landinu, og vátryggingarfélög eigi fyrr en 30. júní.

Nú þykist framteljandi ekki sjálfur vera fær um að gefa fullnægjandi 
skýrslu um tekjur sinar og eignir, og er þá skattanefnd skyld að veita hon- 
um aðstoð til þess, en hann er skyldur að láta skattanefnd i té allar upp- 
lýsingár, er hún þarf, til þess að gera framtal hans sem réttast.

Hvenær sem skattanefnd þykir þörf á, getur hún krafizt þess, að skatt- 
framteljendur leggi bækur sinar fyrir hana, eða einstaka nefndarmenn, eða 
einn eða tvo reikningsfróða menn utan nefndarinnar, er ekki séu keppinaut- 
ar framteljanda.

35. gr.
Allir embættismenn og aðrir, er einhver störf hafa á hendi í almenn- 

ingsþarfir, stjórnendur banka og sparisjóða, hlutafélaga og annara félaga og 
stofnana eru skyldir að láta skattanefndum í té ókeypis og í því formi, sem 
óskað er, allar þær skýrslur, er þær beiðast og unnt er að láta þeim í té, svo 
sem skýrslur um starfslaun, skuldabréf, vaxtabréf og hlutabréf, um vaxtafé



i bönkum, sparisjóðum og annað því um Hkt. Ríkisskattanefnd hefir og ætið 
aðgang að'bókum banka og sparisjóða og annara peningastofnana fyrir sig 
og þá menn, er hún felur að rannsaka skuldir, innieignir, verðbréfaeign og' 
annað, er lýtur að efnahag gjaldþegna. Þeir, sem hafa menn i þjónustu sinni, 
er taka kaup fyrir starf sitt, eru og skyldir að skýra frá því, hvaða kaup þeir 
greiða hverjum manni.
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36. gr.
Eftir skýrslum þeim, er skattanefnd tekur gildar, skal hún ákveða tekju- 

upphæð og eign hvers eins. Nú er framtedsskýrsla, eða einstakir liðir hennar, 
ófullnægjandi og óglögg og tortryggileg, eða nefndin telur þurfa nánari skýr- 
ingar á einhverju atriði, og skal hún þá skora á framteljanda að láta í té skýr- 
ingar þær eða sannanir, er hún telur vanta, innan ákveðins tima, og er hann 
skyldur að verða við áskorun nefndarinnar. Fái skattanefnd eigi fullnægjandi 
skilríki fyrir framtalinu innan þess tima, er hún hefir til tekið, skal hún áætla 
tekjur hans og eign eftir beztu vitund. Dvelji hann utanlands, eða svo langt 
í burtu, að erfitt er að ná til hans, og hafi hann ekki umboðsmann fyrir sig 
nærlendis, sem nefndinni er kunnugt um, eða ef ekki er kunnugt um dvalar- 
stað hans, má hún áætla tekjur hans og eign án þess að gera honum aðvart.

Nú er einhver sá, er enga skýrslu gefur, og skal þá nefndin áætla 
tekjur hans og eign svo riflega, að ekki sé hætt við, að upphæðin sé sett lægri 
en hún á að vera i raun réttri, enda skal hún vera að minnsta kosti 10% 
hærri heldur en skattmat næst á undan, og ef vanræksla er ítrekuð, skal 
hækkunin vera minnst tvöföld á við hækkunina árið á undan.

37. gr.
Þegar alvarleg veikindi, slys eða mannslát hafa skert gjaldþol skatt- 

greiðanda, má skattanefnd taka við umsókn hans um linun eða eftirgjöf á 
skattgreiðslunni, og sendir hana með umsögn sinni til yfirskattanefndar, er 
leggur úrskurð á beiðnina. Skattanefnd getur og af eigin hvötum gert tillögu 
til lækkunar á skattgjaldi, þegar svo er ástatt sem segir i upphafi þessarar 
greinar.

38. gr.
Innan marzmánaðarloka skal skattanefnd hafa lokið ákvörðun tekna 

og eigna og samið skrá, er nefnist skattaskrá, um alla þá, er eiga að greiða 
tekjuskatt eða eignarskatt í umdæmi hennar. í Reykjavik þarf skattaskrá þó 
ekki að vera fullgerð fyrr en i lok aprílmánaðar. Á skattskrá skal greind skatt- 
skyldar tekjur samkv. 8. og 9. gr., frádrátt samkv. 11. og 13. gr. og tejcjuskatt, 
skattskyldar eignir samkv. 19. gr. og eignarskatt hvers gjaldanda. Jafnframt 
skal skattanefnd semja aðra skrá um tekjur og eignir framtetjenda, er ekki 
greiða tekju- eða eignarskatt.

Skattskráin skal lögð fram eigi síðar en 1. dag maímánaðar í Reykja- 
vík og annarsstaðar á landinu eigi síðar en 1. dag aprílmánaðar. Skal hún 
tíggja til sýnis 2 vikur, í hreppum á þingstaðnum eða öðrum hentugum stað,
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er skattanefnd auglýsir, i kaupstöðum í bæjarþingstofu, skattstofu eða skrif- 
stofu lögreglustjóra, og í Regkjavík i skattstofunni.

Sérhver skattþegn getur krafizt munnlegra upplýsinga um það hjá 
skattanefnd, eftir hverju hafi verið farið við ákvörðun tekna hans og eigna.

39. gr.
Ef einhver er óánægður með ákvörðun skattanefndar ujn tekjur hans 

og eign, skal hann bera upp kæru sína bréflega fyrir formanni skattanefnd- 
ar, eða skattstjóra, fgrir 15. dag maímánaðar í Regkjavik, en annarsstaðar 
fgrir 15. dag aprilmánaðar. Innan sama tima er hverjum gjaldanda heimilt að 
kæra yfir þvi, að skattskyldum manni sé sleppt eða tekjur og eign einhvers sé 
of lágt ákveðin, svo og bera upp aðfinningar um hvert það atriði i skatt- 
skránni, sem að einhverju leyti getur snert hagmuni hans. Formaður kveður 
nefndarmenn til fundar, ásamt kæranda og þeim, sem kært er yfir, og skal 
úrskurður felldur ura kæruna fyrir lok samá mánaðar og hlutaðeigendum 
gert aðvart um úrslitin.

Skattanefnd leiðréttir skrána samkvæmt úrskurðum þeim, sem felldir 
eru, og sendir hana siðan ásamt framtalsskýrslum og skrá um eignir og tekj- 
ur framteljenda, er ekki greiða skatt, tafarlaust til formanns gfirskattanefndar.

40. gr.
Úrskurði skattanefndar eða skattstjóra má skjóta til gfirskattanefndar. 

Skal það gert bréflega og ástæður færðar fgrir kærunni. Sé kæra ekki komin 
í hendur formanns gfirskattanefndar i Regkjavík fgrir 15. dag júnímánaðar 
og annarsstaðar fgrir 15. dag maimánaðar, verður henni ekki sinnt. Yfir- 
skattanefnd skal úrskurða kærur fgrir júnílok í Regkjavik og annarsstaðar 
fgrir mailok og tilkgnna aðilnm úrslitin tafarlaust.

Yfirskattanefnd úrskurðar einnig, hvort og að hve miklu leyti skuli 
taka til greina umsóknir þær, sem henni hafa borizt frá skattanefndum um 
linun í skattgreiðslu vegna ástæðna þeirra, er getið er í 38. gr.

41. gr.
Yfirskattanefnd skal nákvæmlega endurskoða allar skattskrár i um- 

dæmi sínu og hafa strangt eftirlit með því, að skattanefndir gegni skyldum 
sinum. Ef nefndinni virðast framtalsskýrslur vera ófullnægjandi eða eitt- 
hvað óljóst eða rangt i skattskránum, svo sem aðz einhver sé vantalinn eða 
tvitalinn á skrá, getur hún heimtað nánari skýringar, og skal siðan leiðrétta 
skrána eftir þvi, sem henni þykir rétt vera.

Ef skattskrá breytist við endurskoðun yfirskattanefndar, skal hún 
tafarlaust tilkynna það skattanefnd og söjnuleiðis þeim aðilum, er breyting 
varðar.

Yfirskaltanefnd skal hafa lokið störfum sínum fgrir júnílok i Regkja- 
vik- og annarsstaðar á landinu fgrir maílok, og scndir hún þá skattskrána á- 
samt framtalsskýrslum og skrá um eignir og tekjur framteljenda, er engan
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skatt greiða, til ríkisskattanefndar. Þó getur fjármálaráðherra veitt yfirskatta- 
nefnd lengri frest, ef um itórfelldar lagfæringar á skattskránni er að ræða.

42. gr.
Crskurði yfirskattanefndar má skjóta til ríkisskattanefndar, enda sé 

það gert bréflega og kæran, ásamt öllum nauðsynlegum gögnum, komin til 
formanns fyrir júlilok — annarskostar verður henni ekki sinnt. — Rikis- 
skattanefnd skal leggja úrskurð á kærur fyrir septemberlok og tilkgnna inn- 
heimtatnanni skattsins og aðilum úrslitin tafarlaust.

43. gr.
Rikisskattanefnd skal hafa eftirlit með störfum skattanefnda, skatt- 

stjóra og gfirskattanefnda og samræma skattaframtöl og skattaákvörðun í 
hinum einstöku skattaumdæmum. Skal rikisskattstjóri fgrir hönd nefndarinn- 
ar ferðast um á milli skattanefnda og gfirskattanefnda í þessu skyni, þegar 
ástæða þgkir til, og gfir höfuð leiðbeina um allt, er að skattaákvörðun og 
skattaframtali lýtur. Hann skal og gfirfara skattskrár og framtalsskgrslur. 
Ríkisskattanefnd getur af eigin hvötum rannsakað hvert það atriði, er fram- 
kvæmd laga þessara varðar, og getur í því skgni krafizt allra upplgsinga hjá 
skattþegnum, skattanefndum, skattstjórum og gfirskattanefndum, svo og hjá 
lánsstofnunum og öðrum þeim, er í 35. gr. greinir. Loks getur rikisskattanefnd 
af sjálfsdáðum bregtt álgktunum skattanefnda og gfirskattanefnda, þótt ekki 
hafi verið kært, en jafnan skal hún þá gera aðilum aðvart áður en hún bregtir 
skattgjaldi þeirra án þess að gfir hafi verið kært.

Crskurður rikisskattanefndar er fuilnaðarúrskurður. Ágreining um 
skattskyldu má þó jafnan bera undir dómstóla.

44. gr.
Skattanefndir allar og skattstjórar bæjanna skulu halda gerðabækur, 

& fjármálaráðuneytið lætur gera á kostnað rikissjóðs. Löggildir lögreglu- 
stjóri gerðabækur skattanefnda og skattstjóra, en fjármálaráðuneytið gerða- 
bækur yfirskattanefndar og rikisskattanefndar.

1 gerðabækur skattanefnda og skattstjóra skal meðal annars rita 
skattskrárnar og úrskurði. Yfirskattanefndir og rikisskattanefnd skrá og i 
gerðabækur sinar úrskurði og aðrar ákvarðanir.

45. gr.
Formenn skattanefnda og skattstjórar skulu árlega láta niðurjöfnun- 

arnefnd i té ókeypis endurrit af skattskrám, til afnota við niðurjöfnun út- 
svara. Svo skulu og formenn skattanefnda og skattstjórar gefa Hagstofunni 
skýrslur um skattálagninguna, í þvi formi, sem hún fyrirskipar.

46. gr.
Fjármálaráðuneytið hefir eftirlit með þvi, að skattanefndir allar og
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skattstjórar ræki skyldur sínar og fylgi réttum reglum í starfi sínu. Hefir 
það rétt til að fá sendar framtalsskýrslur og leita umsagnar og skýringa 
skattanefnda og skattstjóra á öllu þvi, er framkvæmd þessara laga varðar.

47. gr.
Lögreglustjórar — i Reykjavík tollstjóri — innheimta tekju- og eignar- 

skatt á manntaísþingum ár hvert. Sé skatturinn eigi greiddur innan mán- 
aðar frá gjalddaga, skal greiða dráttarvextí, 1% fyrir kvern mánuð eða brot 
úr mánuði, sem greiðsla dregst. Fjármálaráðherra getur með reglugerð sett 
fyllri ákvæði um innheimtuna, svo sem að gjalddagar skuli vera fleiri en einn 
á ári, þar sem það þykir henta, um tilbúning og sölu skattmerkja og þess 
háttar. Nú breytir ríkisskattanefnd skatti svo seint, að tilkyhnihg um það 
hefir eigi náð innheimtumanni fyrir gjalddaga skattsins, og skal hann þá inn- 
heimta eða endurgreiða þann skatt siðar á árinu.

tingsijal 137

V. KAFLI.

Refsiákvæði.

48. gr.
Ef skattþegn telur ekki fram eignir sinar og tekjur, eða gerir það ekki 

fyrr en framtalsfrestur er liðinn, eða bsetir ekki úr göllum, sem á framtali 
eru, þótt hann hafi fengið áskorun um það frá skattanefnd eða skattstjóra, 
þá skal ekki færa niður skatt hans, þótt hann kæri, nema hann sanni, að 
tekjur hans eða eign hafi verið áætlað meira en fjórðungi hærra en i raun 
og veru var. Sé mismunurinn eða meiri, skal hann greiða skatt af hinum 
réttu upphæðum, að viðbættum %.

Ákvæðnm þessarar greinar þarf þó ekki að beita, ef gjaldþegn hefir 
fært gildar ástæður sér til afsökunar.

49. gr.
Nú skýrir maður af ásetningi eða stórkostlegu hirðuleysi rangt frá 

einhverju þvi, er máli skiptir um tekjuskatt hans eða eignarskatt, og skal 
hann þá sekur um allt að þvi tífalda skattupphæð þá, sem undan var dregin. 
Sektina skal þó aldrei miða við meira en 10 ár alls. Fjármálaráðherra á- 
kveður sektina, nema hann eða hinn seki óski, að málinu sé visað til dóm- 
stólanna.

Nú verður slikt uppvist við meðferð dánarbús, og skal þá greiða úr 
búinu tvöfalda þá upphæð, er á vantar.

Skiptaréttur og skiptaforstjórar skulu, að viðlögðum dagsektum sam- 
kvæmt úrskurði fjármálaráðherra, gefá skattanefnd skýrslu um fjármuni 
látinna manna, ef fjármunirnir nema meiru en 10000 kr.
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50. gr.
Sá, sem sekur verður um afbrot það, sem um getur i 1. málsgr. 50. gr., 

skal auk sektarinnar, sem þar er ákveðin, greiða eftir á skattupphæð þá, 
sem undan var dregin.

Sömu skyldu til að greiða skatt eftir á hefir og hver sá, sem af afsak- 
anlegum misskilningi eða misgáningi hefir skýrt frá tekjum sínum eða eign- 
um lægri en vera bar, og þvi greitt minni skatt en honujn bar skylda til.

51. gr.
Nú kemur það i ljós, að skattþegn vantar á skrá, og skal þá gera hon- 

um skatt eftir á, þó aldrei lengra aftur í tímann en 5 ár, enda sé skattálagn- 
ittgin tilkynnt honum tafarlaust og honum veitt færi á að bera sig upp und- 
án henni með sama hætti sem öðrum gjaldendum, eftir þvi sem við á.

52. gr.
Skattanefndarmönnum og skattstjórum er bannað, að viðlagðri á- 

byrgð eftir ákvæðum almennra hegningarlaga um embættismenn og sýsl- 
unarmenn, að skýra óviðkomandi mðnnum frá þvi, er þeir komast að í sýsl- 
an sinni um tekjur og efnahag gjaldþegna.

Hið sama er að segja um þá, er veita nefndunum eða skattstjórum 
aðstoð við starf þeirra, eða á annan bátt fjalla um framtalsskýrslur manna.

53. gr.
Nú gegnir ekki einhver skyldu sinni samkvæmt 35. gr„ eða skórast 

undan að láta þar nefndar skýrslur af hendi, og sker fjármálaráðherra þá 
úr og getur, ef þörf krefur, lagt við dagsektir, unz skyldunni er fullnægt

54. gr.
Nú hefir skattanefnd eða skattstjóri ekki framkvæmt störf sin sam- 

kvæmt lögum þessum, áður lögmæltur frestur er liðinn, og varðar það þá 
sektum, allt að 200 kr., og getur fjármálaráðuneytið auk þess skyldað hina 
brotlegu til þess að ljúka störfunum, að viðlögðum dagsektum fyrir hvern 
einstakan mann, sem ekki hefir lögmæta afsökun.

55. gr.
Mál út af brotum þeim, er ræðir um i 50. gr., 1 málsgr., og 53. gr. laga 

þessara, skulu sæta sakamálsmeðferð. Mál út af brotum þeim, er í 49. gr., 
50. gr., 3. málsgr., 54. gr. og 55. gr. segir, skulu sæta meðferð almennra lög- 
reglumála, en ekki skal slikt mál höfða, nema skattþegn sjálfur, skatta- 
nefnd, skattstjóri eða fjármálaráðherra krefjist þess.

56. gr.
Sektir samkvæmt lögum þessum renna i rikissjóð, og má innheimta 

þær með aðför.
Alþt. 1930. A. (42. lðggjafarþing). 55
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VI. KAFLI.

Ákvæði um stundarsakir.

57. gr.
Heimilt er sveitar- og bæjarstjórnum, meðan Alþingi ekki hefir sett lög 

um almannatryggingar eða á annan hátt létt að verulegum mun af héruðun- 
um kostnaði við fátækraframfærslu, að hækka skattgjald það, sem um ræðir 
i 6. gr., um 50% í umdæmum sínum. Skal innheimta viðbótarskatt þennan 
samtimis skattgjáldinu til ríkissjóðs og af sömu mönnum, og rennur hann all- 
ur til hlutaðeigandi bæjar- eða sveitarsjóðs. Jafnframt rennur þá og til sömu 
sjóða % skaltgjaldsins samkvæmt 15. gr. úr hlutaðeigandi héruðum.

VTA.FKFU..

Niðurlagsákvæði.

58. gr.
Fjármálaráðherra gefur út reglugerð um framkvæmd og skilning laga 

þessara, nánari ákvörðun skattskyldra tekna og eigna og störf skattanefnda 
og skattstjóra. Ennfremur lætur hann gera fyrirmyndir að eyðublöðum und- 
ir skattskrár og tekjuframtal og lætur prenta á kostnað ríkissjóðs.

59. gr.
Skattur samkvæmt lögum þessum skal i fyrsta sinn lagður á árið 

1931. Um leið og þau koma til framkvæmda eru úr gildi numin:
Lög nr. 74, 27. júní 1921, um tekjuskatt og eignarskatt.
Tilskipun nr. 84, 30. nóv. 1921, um ákvörðun tekjuskatts og eignar- 

skatts i Reykjavik.
Tilskipun nr. 41, 1. april 1922, um breyting á og viðauka við tilskipun 

30. nóv. 1921, um ákvörðun tekjuskatts og eignarskatts i Reykjavik. .
Lög nr. 2, 26. marz 1923, um breyting á lögum nr. 74, 27. júni 1921, um 

tekjuskatt og eignarskatt.
Lög nr. 39, 4. júní 1924, um breyting á lögum nr. 74, 27. júni 1921, um 

tekjuskatt og eignarskatt.
Lög nr. 7, 16. mai 1925, um breytingar og viðauka við lög nr. 74, 27. 

júni 1921.
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Greinargerð.

Milliþinganefndin i tolla- og skattamálnm hefir látifi vinna úr skatt- 
skýrslnm fyrir árin 1924, 1925 og 1927 og semja nokkrar yfirlitsskýrslur npp 
úr þeim.

Samkvæmt skýrslnm þessnm hafa tekjnskattsgreiðendnr á öllu landinu 
til nppjafnafiar verið nm 25100, þar af nm 170 félög, og skattskyldar tekjnr að 
meðaltali þessi ár 34—35 milljónir króna. Hefir þá verið dregið frá tekjnnom, 
ank alls kostnaðar við öflnn þeirra: persónnfrádráttnr einstaklinga (kr. 500), 
allir vextir af sknldnm, tryggingaiðgjöld, skattar, svo sem: fasteignsgjöld, útsvör, 
tekjn- og eignarskattnr (nm 6 millj. króna hvert ár), þriðjnngnrinn af framlög- 
nm til varasjóða félaga etc.

Af þeim 24930 einstaklingnm, sem tekjnskatt greiddn þessi ár, höfðn nm 
16850, eða nærri 70% gjaldendanna, andir 1000 krónum f skattskyldar tekjnr. 
Samtals námn skattskyldar tekjnr þessara gjaldenda allra ekki 7,5—8 milljónnm 
króna, eða nm 23*/« af hinnm skattskyldu tekjnm. En nm 30*1» skattgreiðend- 
anna fengn i sinn hlnt fnll 77% teknanna. Um 190 eínstaklingar töldn fram að 
meðaltali hvert þessara ára nm 3% milljón skattskyldra tekna samtals. Þótt allnr 
tekjn- og eignarskattnr einstaklinga og félaga hefði verið lagðnr eingöngn á þessa 
190 menn, hefðn þeir samt haft eftir af hinnm skatlskylda hlnta tekna sinna 
2,2—2,3 milljónir króna samtals hvert þessara ára til oppjafnaðar. Er þó þess 
að gæta, að tekjnákvörðnn þessara manna er byggð á þeirra eigin framtölnm, 
en um tekjnr mikils þorra annara skattgreiðenda liggja fyrir skýrslnr frá þeim, 
sem greiða lann þeirra.

Skattsbyldar eignir samkvæmt skattskýrslnnnm vorn tæplega 100 milljónir 
króna. En aðeins 4600, eða 18% tekjnskattsgjaldenda, áttn svo miklar eignir, 
5000 krónnr, að þeim bæri að greiða eignarskatt. Um 80% þeirra, er eignarskatt 
greiddn, áttn samtals aðeins nm þriðjnng eignanna. En 20%, nm 900 menn, 
áttn 65—70%. Einir 100 menn, eða 1*/m af landsfólkinn, töldn fram samtals 
nm 25 milljónir króna skattskyldra eigna. Þeir áttn fnllan fjórðnng allra eign- 
anna. Og þó er þess að gæta, sfð l eignaframtölnm ern allar fasteignir taldar 
með fasteignamatsverði, sem er langt nndir sannvirði.

1 samanbnrði þessnm á tekjnm og eignnm landsmanna er miðað við 
meðaltal þriggja ára. 1 einstöknm árnm, t. d. 1925, er mismnnnrinn langtnm 
gifnrlegri.

Tekjn- og eignarskattnr til rikissjóðs hefir að nndanförnn nnmið nm 
1200 þús. kr. á ári að meðaltali. Það er tæplega 3,5% af skattskyldnm tekjnm 
til nppjafnaðar. *

Verður þvi ekki annað sagt en að Alþingi hafi mjög linlega notafi þennan 
sjálfsagðasta tekjnstofn fyrir rikissjófiinn.

Anðvitafi verðnr að taka fnllt tillit til þess, afi tekjnr manna og eignir 
ern jafnframt skattstofnar sveitar- og bæjarfélaganna, þvi að útsvörin ern viðast 
að mikln leyti lögð á þessa skattstofna. En jafnvel þótt gert væri ráð fyrir þvi 
-<- sem ekki er —, að öll útsvörin, nm 4,2 millj. króna, værn lögð beinlinis
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& tekjnr og eignir, hefðn samanlðgð ntsvör og tekjn- og eignarskattur eigi orðið 
nema nm 15% af skattskyldnm tekjnui til nppjafnaðar þessi ár.

Þegar þess er gætt, að þorri fátækari stéttanna nm land allt greiðir nm 
10% af laonum, sem tæplega eða alls eigi hrðkkva fyrir brýnnstn lifsnanðsynjnm, 
f tolla og vegna tollanna, er það angljóst, að mjög er hlift þeim hlnta teknanna, 
sem kallast að vera nmfram þnrftarlann, þvi að allt bendir til þess, að skattnr- 
inn af þeim hlnta sé lægri en af þnrftartekjnnnm. Veldnr þvi að nokkrn sá 
ágailí tekjnskattslaganna, að persónnfrádráttnrinn er allt of lágnr, og þó enu 
fremnr hitt, að allvernlegnr hlnti útsvaranna er viða lagðnr á eignalansa lág- 
tekjnmenn.

Sé persónnfrádráttnrinn hækkaðnr og færðnr til samræmis við mismnn- 
andi dýrtið i landinn, stighækknn tekjn- og eignarskattsins ankin og tollar á 
nanðsynjnm og framleiðslnvörnm lækkaðir allvernlega, má anðveldlega hækka 
þennan skatt til stórra mnna, án þess að nokkrir aðrir en vel efnaðir menn 
með háar tekjnr og einhleypingar með miðinngstekjnr verði fyrir skatthækknn. 
Hækknn persónnfrádráttarins og lækknn tollanna á nanðsynjavörnm gerir meira 
en að bæta fjölskyldnmönnnm með miðlnngstekjnr npp hnndraðstölnhækknn 
skattsins. Og sama er nm atvinnnfyrirtæki, er berjast i bökknm, tapa annað 
árið og græða hitt, en nú greiða ár hvert svo þúsnndnm króna skiptir í tolla af 
framleiðslnvörnm.

Það þykir ekki orka tvimælis, að stighækkandi tekjn- og eignarskattnr 
sé hinn réttlátasti skattnr. Einstakiingar, sem græða stórfé og safna anði, hafa 
ekki sjálfir skapað þann anð eða nnnið fyrir gróðannm. Þeir hafa neytt þjóðfé- 
lagsaðstöðn sinnar, notað sér gróðaskilyrðin, sem þjóðfélagið hefir skapað og heldnr 
við. Þjóðfélagið hefir þvi i rann réttri hjálpað þeim til þess að græða og safna 
anði. Þess vegna ber þjóðfélaginn að réttnm.lögnm nokknr hlnti gróðans fyrir 
aðstoð sina, og þvi stærri hnndraðshlnti, sem gróðinn er meiri. Sama verðnr 
nppi á teningnnm, ef litið er á málið frá þeirri hlið, hverja afneitnn það kosti 
gjaldendnrna að greiða skattinn. Maður, sem hefir 5000 krónnr i tekjnr, á erfiðara 
með að greiða 5% af þeim i skatt en hinn, sem hefir 50000 króna tekjnr, á með 
að greiða 20%. Annar á eftir 4750 krónnr fyrir þörfnm og til söfnnnar starfsfjár 
eða sparifjár; hinn á eftir 40000 krónnr til hins sama og þarf þvi ekki að iieita 
sér nm neitt þrátt fyrir skattinn.

Tekjnskattnr, sem leggst aðeins á gróða fyrirtækja og tekjnr einstaklinga 
nmfram þnrftarlann, verðnr aldrei til þess að anka dýrtíð í landinn eða iþyngja 
atvinnnlifinu. Hann greiðist milliliðalanst, og sleppa gjaldendnr þvi við að borga 
nokkra álagningn á skattinn. Tekjn- og eignarskattnrinn getnr og orðið til þess 
að hamla nokknð vaxandi misjöfnnn efnahagsins i landinn. Og loks er þess að 
gæta, að með hækkandi verði fasteigna, vaxandi tekjnm og velnfegnn og fjölgnn 
ibúanna eykst þessi skattnr sjálfkrafa.

Það, sem hér að framan hefir verið sagt nm tekjn- og eignarskatt, gildir 
og að sjálfsögðn nm útsvörin, að svo mikln leyti sem þan ern lögð á eftir sömn 
reglnm og tekjn- og eignarskattnr. Mælir þvi ýmislegt með þvi að leggja þessa 
skatta á og innheimta i einu lagi og skipta siðan milli hlntaðeigandi sjóða: rikis- 
sjóðs og sveitar- og bæjarsjóða. En þar sem útsvörin hafa til nppjafnaðar verið
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meira en þrefalt hærri en tekjn- og eignarskatturinn og vitað er, að allmikill 
hloti útsvaranna er viða lagðnr á eftir öðrum reglnm, ern talsverðir örðngleikar 
á þvi að gera svo stórfellda breytingn i einni svipan. Ennfremnr mynda margir 
telja, að freklega væri tekið fram fyrir hendur sveifar- og bæjarfélaga, ef sett 
væru lög um stórfellda röskun á tekjnstofnnm þeirra, algerlega að þeim forn- 
spnrðum. Liggnr og nærri fyrir sveitar- og bæjarfélög að nota' meira en gert hefir 
verið hér yfirleitt þann skattstofn, sem viðast erlendis er þeirra aðalskattstofn, en 
það eru fasteignirnar, og þá sérstaklega lóðir og lendur. Hinsvegar virðist eðlilegt 
og sjálfsagt að veita þeim heimild til að taka nú þegar a. m. k. sem svarar 
nokkrum hluta útsvaranna sem tekju- og eignarskatt. — Annars hlýtur að reka 
að þvi mjög bráðlega, að ðnnur skipun verði gerð á fátækraframfærslunni, sem 
er aðalútgjaldaliður flestra bæjar- og sveitarfélaga, en nú er. Annaðhvort með 
þvf, að alþýðntryggingar verði lögboðnar eða á þann hátt, að ríkið taki á sig 
fátækraframfærsluna að meira eða minna leyti og komi á meiri jöfnuði milli 
hinna einstökn héraða nm framlög til fátækramála.

Skattstjórínn i Raykjavik hefir reiknað út með mér, hve mikln tekju- og 
eignarskattnrinn samkv. frv. mnndi nema, miðað við meðalskatt greiddan rtkis- 
sjóði árin 1924—1928 og skattskýrslnr áranna 1924, 1925 og 1927.

Samkvæmt þessnm útreikningam mnn mega áætla tekju- og eignarskatt- 
inn, ef frv. verðnr að lögnm, nm 2065 þús. krónar. Áætlað er, að tekjnskatts- 
gjaldendum fækki um h. u. b. 9000 vegna aukins persónnfrádráttar, og skatt- 
skyldar tekjnr lækki nm nærri llli milljón af sömn ástæðn.

Með vaxandi festu i framkvæmd tekjnskattslaganna og anknn eftirliti með 
framtölnm, sbr. skipnn rikisskattanefndar, má telja vist, að skattnrínn faii fram 
úr þessari npphæð að meðaltali, ef afkoma landsmanna ekki versnar frá þvi, 
sem nú er. Tel ég þvi, að óhætt sé að áætla tekjnanka ríkissjóðs, ef frv. verðnr 
samþykkt, að minnsta kosti

kr. £50000,00,
og er þá hægt að létta tollum, er þessari upphæð nema, af nanðsynjavörnm almennings.

Skattstjórinn hefir ennfremnr gert samanbnrðarskýrslnr nm tekjnskatt 
manns, sem hefir fyrir konn og 3 börnnm að sjá. Sýna skýrslnrnar skatt af 
2500—50000 kr. hreinum tekjnm (II. skýrsla) og af 1000—50000 kr. skattskyldum 
tekjnm i helztn nágrannalöndnnnm og hér á landi samkv. gildandi lögum, og 
ennírempr samkv. frv.

437
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I. Skattskyldar tekjur og skattc

Skatt-
einingar

1.000 2.000 3.000 4.000 5.000' 6 000 7.000

England . . . . . shillings 100 200 300 400 550 750 950
Þýzkaland...................... rfkism. 100 200 300 400 500 600 700
Dinmörk...................... d.kr. 7 27 57 92 132 177 227
Noregur...................... n kr. » » 60 80 120 16o 200
Sdþjóð........................... s.kr. 51 102 153 204 255 306 357
ísland........................... isl. kr. 7 22 42 72 112 162 222

Skattst. H G. ... fsl. kr. 15 40 90 160 250 360 480

II. Tekjuskattur jjðlskyldumanns með þr)

Skutb
eining-

ar
2 500 3000 3500 4.000 4.500 5.000 6.000 7.000 8.000

England . . shill. » » » » » » » » 36.7
Þýzkaland. . rfkism 30.— 60.— 90.— 120,— 150,— 180.— 240 — 340.— 440.-
Noiegnr . . n.kr. » 4.— 14 — 24 — 34 — 44.— 64 — 88.- 128 -
Danmörk . . d.kr. » 2 — • 7,— 17.— 27 — 42,—1 74 50 112.— 154 5
Sviþjóð . . s kr. 255 15,30 28.40 40 80 53 50 71.40 122 40 173.4ti 285.6
l'land . . . fsl.kr. » 3.— 7,— 14.50 22- 32.— 57.00 92.- 137.-

Skattst. H. G fsl.kr » » » » 7.50 15 40 90 160

Sfðari skýrslan sýnir ljóslega, að samkv. frv. lækkar tekjnskattnr allra 
fjölskyldnmanna hér f Reykjavfk, sem hafa fyrir 3 börnnm að sjá og ekki hafa 
yfir 7000 króna tekjnr; þeir fá 4000 kr. af tekjnm sfnnm skattfrjálsar með ölln. 
Skattnr af 5000 króna tekjnm lækkar nm nærri helming og af 6000 kr. tekjnm 
nm tæpan þriðjnng. Fyrir þá miðlnngstekjnmenn, sem hafa fyrir fleirnm að sjá, 
nemnr lækknnin mikln meirn. Þar við bætist svo lækknn nanðsynjavörntollanna.

Frv. gerir því ráð fyrir lcekkun á tekjnskatti alls almennings.

Um 2. gr.
Rétt þykir að hafa ákvæði f lögnnnm nm nndanþígn frá skattskyldn 

fyrir þjónnstnmenn islenzka rfkisins erlendis, f stað þess að gefa út nm það 
konnnglega tilskipnn. Þá virðist og sjálfsagt, að heimild rikisstjórnarinnar til að 
semja nm gagnkvæmar ivilnanir f skattgjöldnm sé ekki bnndin við Danmörkn 
eina saman. Hinsvegar virðist ákvæðið nm ivilnanir i sveitargjöldnm ekki eiga 
heima f lögnm nm tekjn- og eignarskatt.
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r/ þcim í ýmsam löndum.

8000 9.000 10000 12000 15000 20 000 25.000 30000 50.000 Hæsta stig er

1 150 1.350 1.550 1 950 2 550 3.550 4.550 5 550 9.925 50% yfir 600.000
800 925 1.050 1.300 1 750 2.700 39541 5 300 11.500 4')% — 80.000
282 347 412 562 787 1.262 1.812 2.362 4.912 25% — 1.000.000
260 320 380 540 780 1.280 1.880 2 520 5 560 50% — 875 000
408 459 510 591.60 850 1.190 1 615 2 040 3.910 25.5% — 1 000.000
292 372 462 672 1.062 1 912 2.887 3 887 8337 26’/o — 100 000

610 750 900 1.220 1.740 2 700 3 800 5 000 10.800 40% yfir 100 000

>ðrn i ýmsum löndum (höfuðborg/.

9.000 10.000 12.000 15.000 20.000 30000 50000
FrAdrattur:

M»ður Kona Börn SamL

120,— 203.25 370,— 790.- 1 623.25 3.290.— 7.660.- 2 700 1.800 720 7.480 
£af tekj.

540,— 640.- 970 - 1.354.- 2.172.- 4.540.- 12.200.— 1 209 10°/a 10% 2.160
168.- 272.— 332 - 556 — 1 000.- 2.144.- 4.928.— 1.000 500 500-400 2 800
202.— 254 50 379.50 599.50 1.024.50 2.087.— 4574 50 800 800 300 2 500
336.60 387.60 489.60 686.80 1.026.80 1.836.- 3.665.20 1.200 300 300 2 400
192.- 257.- 417.— 732.— l 457.- 3 387.- 7.762.- 500 500 500 2 500

250 360 610 1.060 1.920 4.040 9.520 1.200 1.000 600 4 000

Um 4. gr.
Meiri hlnti nefndarinnar hefir ankið inn i lögin til skýringar: »Rikisfyrir> 

taeki og rikisstofnanirt. Rétt þykir, að skýr ákvæði séa og i lögnnnm nm að 
fyrirtæki bæjar- og sveitarfélaga og sjóðir þeirra sén einnig nndanþegin tekju- 
og eignarskátti.

Um 6. gr.
Ank hækknnar skattstigans er hér gert ráð fyrir þeirrí breytingn, að 

sami skattstigi gildi fyrir félög og einstaklinga. Félög með litið hlntafé greiða nú 
margfaldan skatt á við félög með mikið hlntafé, þótt skattskyldar tekjnr beggja 
sén jafnar. Virðist eigi sanngjarnt að skattleggja hinn skattskylda hlnta tekna 
smærri félaganna freklegar en hinna stærri, né heldnr til að hafa mismnnandi 
skattstiga fyrir félög og einstaklinga. Þann mismnn, sem rétt telst að gera á 
þessnm gjaldendnm, á að gera með mismnnandi frádrætti við ákvörðnn hina 
skattskylda hlnta teknanna, en sjálfsagt virðist, að sami skattnr greiðist jafnan af
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sömu skattskyldum tekjum, hver sem i hlut ð. Lðgmarksskattgjald hlntafélaga 
og erlendra manna er lagt til að verði 10°/», i stað 5°/«. Skattgjald samvinnnfé- 
laga er bækkað ór 6°/« npp i 10®/«.

Um 7. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Um 9. gr.
Samsvarar 10. gr. í frv. meiri hlntans. Heflr meiri hl. tekið npp i hana 

ákvæðin nm, að verðlagsnppbót og stofnsjóðstillög samvinnnfélaga sknli eigi 
teljast til skattskyldra tekna félagsins. Virðist þvi rétt að hafa i sömn grein til- 
svarandi ðkvæði nm varasjóðstillög félaga og hlntafjðrvexti. Lagt er til, aðskatt- 
frjðlsir hlntafjðrvextir sén ðkveðnir 4®/«, eins og nú, og að lögboðið tillag til vara- 
sjóða samvinnufélaga sé allt skattfrjalst. Virðist það sjðifsagt, þar sem samvinnn- 
lögin mæla svo fyrir, ad þótt félagsslit verði, megi varasjóðnrinn eigi renna til 
félagsmanna. Ákvæði nm, hve mikill hlnti af tekjum vðtryggingarfélaga sknli 
skattskyldnr teljast, virðist ðstæðulaust að lðta rððherra setja, þar sem skapast 
hefir föst venja nm þan efni, sú, er frv. greinir, og ðkvæðin nm framtalsfrest 
slikra félaga eiga heima i 34. gr.

Um 10. gr.
Þarfnast ekki skýrínga.

Um 11. gr.
Tap ð atvinnnrekstrí hlýtnr að koma fram þannig, að gjöld og rekstrar- 

kostnaðnr samkv. a.-lið verði hærri en tekjnrnar. Virðist þvi liðnnm ofankið. 
Iðgjöld til almennra trygginga og atvinnnfélaga virðist jafnsjðlfsagt að draga frð 
og önnnr iðgjöld. Efni g.-liðs er tekið npp i 9. gr. Gert er rðð fyrir, að ðkvæðin 
cm, að útsvör og tekjn- og eignarskattnr komi til frðdrðttar, haldist, ef skattstig- 
inn er hækkaðnr samkv. 6. gr., en þó þvt aðeins, að greidd sén ð réttn gjald- 
ðri. Skapar það nokknrt aðhald nm innheimtnna. Séskattstiginn ekkerthækkaðnr, 
verðnr aftnr ð móti ónmflýjanlegt að fella ðkvæðið nm frðdrðtt þessara skatta 
piðnr. Með þvi fæst nokkur hækknn ð skatti af hðtekjnm.

Um 13. gr.
Persónnfrðdrðttnrinn er hér hafðor mismunandi, eins og í frv. meiri hl., 

en nokkrn hærri. Fyrir 5 manna fjölskyldu verðnr hann: 1 Reykjavik kr. 4000, 
i kanpstöðnm kr. 3300 og annarsstaðar kr. 2600. Eigi frðdrðttnrinn að nðlgast 
þnrftarlann fjölskyldnnnar, mð hann ekki lægri vera. Er ðkvæðið sett hér með 
hliðsjón af mati Alþingis ð þnrftarlannnm, er það i fyrra samþykkti lögin nm 
verkamannabústaði og ðkvað tekjnhðmark þar kr. 4000. Þð er aldnrshðmark 
barna, er framfaprslneyrir dregst frð fyrir, bækkað úr 14 i 16 ðr. Er það gert 
með tilliti til þess, að flestir nnglingar stnnda eitthvert nðm, bóklegt eða verk- 
legt, að minnsta kosti 2 ðr eftir iok skólaskyldnaldnrs. Ákvæðið um frðdrðtt 
hlntabréfavaxta er tekið npp i 9. gr.
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Um 15. gr.
Ank hækknnar skattstigans er hér gert ráð fyrir þeirri breytingu, að þeir, 

!.em eiga yflr 5000 króoa eignir, greiði skatt af eignnnnm öllum, en eign, sem 
ekki er yfir 5000 kr., sé skattfrjáls.

Um 17., 19. og 21. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Um 34. gr.
Hér er lagt til, að sú breyting verði gerð, að i stað þess, að þeir einir, 

sem »hafa skattskyldar tekjnra, sknli afhenda framtöl, sé ákveðið, að allir, er 
hafa tekjnr eða eignir samkv. 8. og 19. gr., hafi þessa skyldn.

Skattanefndir geta eigi gengið úr skngga nm, hverjir hafa skattskyldar 
tekjnr eða eignir. nema þeir fái framtölin. Ákvæðið nm framtalsfrest vátrygg* 
ingarfélaga er sett samkv. viðteknnm venjnm.

Um 35. gr.
Hér er ankið inn i 36. gr. i frv. meiri hl. ákvæði nm rétt ríkisskattanefnd- 

ar til aðgangs að bóknm lánsstofnana. Að öðrn Ieyti er greinin að mestn sam- 
hljóða 32. gr. gildandi laga.

Um 36. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Um 38. gr.
Það nýmæli er i þessari grein, að á skattskrá sknli greina tekjnr, frá- 

drátt og eignir gjaldenda ank skattsins. Ennfremnr, að sérstaka skrá sknii semja 
nm tekjnr og eignir framteljenda, aem engan skatt greiða. Er þetta ákvæði f 
samræmi við ankna framtalsskyldn samkv. 34. gr. og til þess að fá fyllri vitn- 
eskjn nm tekjnr og eignir landsmanna yfirleitt. Loks ern sett sérstök ákvæði nm, 
hvenær skattskrá sknli lögð fram i Reykjavik. Er það i samræmi við 34. gr.

Um 39.—42. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Þingskjal 13?

Um 43. gr.
Grein þessi er að efni til samsvarandi 44. gr. i frv. meiri hl. Aðeins er 

crðalagi nokknð breytt og fyllri ákvæði sett nm starfssvið rikisskattstjóra.

Um 42. gr.
Hér er sett inn ákvæði nm dráttarvexti og heimildin fyrir fjármálaráð- 

herra til þess að ákveða, að gjalddagar sknli vera fleiri en einn, og að skatt- 
merki sknU gera, ef henta þykir.

Alþt 1930. A (42. löggjafarþing). 56
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Um 51. og 53. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Um 57. gr.
Hér er lagt til, að sveitar- og bæjarféiögnm sé heimilað að bækka tekjn- 

skattinn nm 50°/°. Rennnr þá sú bsekknn i blntaðeigandi bæjar- eða sveitarsjóð, 
og að anki ’/’ eignarskattsins. Hækknn þessi ásamt ’/« eignarskattsins er áætlað 
að mnndi nema nm 950 þns. kr. á ölln landinn. Mætti þá lækka útsvörin nm þá 
nppbæð, eða ca. 22®/», ef heimildin væri notuð. Ætti þá skattnrinn til rikissjóðs 
að lækka nm h. n. b. 150 þns. kr. frá þvf, sem að framan er áætlað. En ekki 
er ólíklegt, að talsvert af þeirri npphæð fengist aftnr vegna meiri nákvæmni og 
festn við skattaákvörðnn i bérnðnnnm, er þan sjálf fengjn þriðjnng skattsins til 
sjóða sinna. Mælir margt með þvi, að skattgjald til ríkis og héraðssjóða, er hvflir 
á sömn skattstofnnm, sé lagt á i einn lagi og sfðan skipt milli hlntaðeigenda. 
Heimild þessi er sett sem ákvæði nm stnndarsakir, vegna þess, að þegar létt er 
af bérnðnnnm kostnaði við fátækraframfærslnna, verðnr tekjuþörf þeirra ekki 
jafnbrýn og nú er hún. En þörfin fyrir stórfelldar breytingar á fátækralöggjöfinni 
eða vfðtækar alþýðntryggingar er nú orðin svo aðkallandi, að þess verðnr varla 
lángt að bfða, að hafizt verði handa til nmbóta i þeim efnnm.

Athngasemdirnar nm einstakar greinar 'frnmvarpsins ern eingöngn mið- 
aðar við það, sem frábrngðið er frv. meiri hl. milliþinganefndarinnar f tolla- og 
skattamálnm (þskj. 65) og prentað er með skáletri i frv. hér að framan. Að 
öðrn leyti visast til athngasemda meiri hlnta nefndarinnar með frv. á þskj. 65.

Fyiglgkjal I.

Álit og tillöjfur
frá minni hlnta milliþinganefndar i tolla- og skattamálnm.

Verkefnnm þeim, sem hinn opinbera er falið að inna af hendi fyrir alla 
einstaklinga þjóðfélagsheildarinnar sameiginlega, fjölgar æ meir og meir. Má 
segja, að hina siðari áratngi hafi þrónnin öll beiozt i þá átt að anka hina lög- 
boðnn samvinnn einstaklinganna og opna henni ný og ný svið.

Fræðslnmál, heilbrigðismál, löggæzla og réttarfar — allt hefir þetta nm 
langt skeið verið talið sjálfsagt verkefni hins opinbera. Og kröfnrnar nm anknar 
aðgerðir 1 þessnm efnnm ankást með ári hverjn. Jafnframt ern bornar fram si- 
vaxandi kröfnr nm margháttaða opinbera forsjá, t d. f tryggingarmálnm, og nm 
beinar verklegar framkvæmdir til almenningsheilla, ank fjárhagslegs stnðnings til 
einstaklinga og stétta, er búa við sérstaklega erfiða aðstöðn eða vinna að því að 
beina atvinnulffi þjóðarinnar inn á nýjar brantir.

Ónmflýjanleg afleiðing þessarar þrónnar hefir orðið sú, að fjárþörf hins 
opinbera hefir ankizt mjög. En hinn má heldnr ekki gleyma, að margvislegnm 
kostnaði hefir verið Iétt af einstaklingnnnm, aðstaða margra þeirra til fjáröflunar
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stórnm bætt og verðmæti fasteigna þeirra ankizt ákaflega beinlfnis fyrir aðgerðir 
og fjárframlög hins opinbera.

Sést þetta bezt á þvi, að þrátt fyrir sfhækkandi gjöld til bins opinbera 
hafa eignir landsmanna og gjaldþol þeirra ankizt stórkostlega siðnstu áratogina.

Þjóðfélag, sem ekki á eignir eða arðberandi fyrirlæki, verðnr að afla sér 
tekna með sköttnm. Hjá þvi verðnr ekki komizt.

Svo er nm okknr lslendinga.
Allir skattar, hvort heldnr er til rikissjóðs eða bæjar- og sveitarsjóða, eiga 

að gteiðast af þvf, sem afgangs er af beildartekjnm þjóðarinnar, þegar hún hefir 
goldið andvirði brýnnstn nanðsynja sinna. Hrökkvi tekjnrnar eigi fyrir brýnnstn 
þörfnm einstaklinga þjóðfélagsins og sköttnm til hins opinbera, er aðeins þrennt 
til: að eyða af eignnm, að anka sknldir eða að fara á mis við nanðsynjar. Gildir 
þetta jafnt nm einstaklingana hvern og einn sem nm þjóðina i heild.

Ber þvf að haga skattalóggjöfinni svo, að meginþnngi skattanna lendi 
beint á tekjnm, sem ern nmfram það lágmark, er nanðsynlegt verðnr að teljast á 
hverjnm stað og tima til sæmilegs lifsviðnrværis, en nanðsynjar manna og þnrft- 
artekjnr sén eigi skattlagðar.

Tollar á nanðsynjnm almennings, svo sem: fatnaði, matvælnm, eldsneyti, 
byggingarefnnm o. þ. h. hljóta jafnan að verða til þess að anka dýrtfðina i landinn, 
og þvi meir sem þessir tollar ern hærri. Hækki tekjnr manns, verkamanns, bónda 
eða handiðnarmanns, sem býr við tæpnstn þnrftarlann, eigi að sama skaþi sem 
dýrtfðin eykst vegna tollanna, verðnr bann að fá framfærslnstyrk til viðbótar 
tekjnnnm, eða safna sknldnm, eða fara ýmissa nanðsynja á mis. En það þýðir, 
að hann verðnr að sætta sig við lakari klæði, lélegra og fábreyttara fæði og 
þrengri og óvistlegri búsakynni fyrir sig og sina. En það er til óbætanlegs tjóns 
fyrir þjóðina, ef einstaklingar hennar neyðast til að sætta sig við óholl húsa- 
kynni, ónóga og Iélega fæðn og fatnað af skornnm skammti. Með þvi er starfs- 
þreki fólksins stefnt f beinan voða og spillt þroska barna og nnglinga, sem vaxa 
npp við slfk kjör.

Sé hinsvegar gert ráð fyrir þvi, að kanpgjaldið hækki að sama skapi og 
dýrtið eykst vegna tollanna, — en það gerir það aldrei fyrr en eftir langan tima 
og sjaldnast deilnlanst —, þá færast tollarnir yfir á atvinnnrekendnrna, sem 
kanpið greiða, alveg án tillits til efnahags þeirra, og verða þvf oft til þess að 
iþyngja framleiðslnstarfseminni. Sama gildir nm tolla af framleiðslnvörnm, svo 
sem salti, kolnm, olin, vélnm, veiðarfærnm o. þ. h., að svo mikln leyti sem þeir 
ern greiddir af einstaklingnm eða fyrirtækjnm, sem berjast i bökknm fjáihagslega.

Ank þess er þess að gæta, að tollarnir ern dýrastir f innbeimtn allra skatta. 
Álagning þeirra, sem vörnrnar selja, á tollarnir ern oft 25—50°/», eða jafnvel enn 
meira. Þessa álagningn verða landsmenn að borga nmfram tollanpphæðina, sem 
rikissjóðnr fær.

Enn er þess að gæta, að rikissjóðnr, sveitar- og bæjarsjóðir greiða sjálfir 
beinlfnis mjög vernlegan blnta tollanna, að viðbættri álagningnnni, þegar tollaðar 
ern nanðsynjar sjúkra manna Og snanðra, sem hið opinbera leggnr framfærsln- 
styrk, og lannakjör allra opinberra starfsmanna ern miðnð við dýrtiðina i land- 
inn að talsverðn leyti. _
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í orði kveðnn er það og viönrkennt af flestnm, að skattana beri að leggja 
4 eftir efnnm og éstæðnm, mesta á þé, sem mest hafa gjaldþolið og njóta 
sérstakra frfðinda, en forðast að fþyngja framleiðslnstarfseminni í landinn eða 
anka 4 fátækt og skort þeirra, sem fétækastir ern og versta hafa aðstöðnna.

En f reyndinni er þessi regla þverbrotin. Meginhlntinn af tekjnm rikis- 
sjóðs er tekinn með tollnm, og að mjög mikln leyti með tollnm 4 beinar nanð- 
synjavörnr, sem enginn getnr 4n verið. Hinar gegndaríansn tollaélögnr hafa orðið 
til þess að fþyngja framleiðslustarfseminni, atvinnnlffinn í landinn, anka dýrtfð 
og skapa fjólda fólks lakari lffskjör. Og við Islendingar getnm ekki einn sinni 
afsakað okknr með þvf, að við með tollnnnm höfnm reynt að anka innlendan 
iðnað. Tollarnir hafa hér verið 4 lagðir með það eitt fyrir angnm að afla rfkis- 
sjóði tekna én þess að nota nema að mjög litln leyti þé skattstofna, sem sjélf- 
sagðastir ern taldir í hverjn siðnðn þjóðfélagi. En það ern: Sknldlansar eignir 
landsbúa, tekjnr þeirra nmfram þnrftarlann og sú verðhækknn fasteigna f land- 
inn, sem verðnr til fyrir aðgerðir hins opinbera én beins tilverknaðs eigendanna 
sjélfra. Tekjnr nmfram þnrftarlann er og hægt að skattleggja með því að leggja 
tolla 4 beinar mnnaðarvörnr og óhófsvörnr. Slikir tollar fþyngja ekki atvinnn- 
lifinn né anka dýrtfð i landinn. En óneitanlega virðist mjög seilzt nm hnrð til 
lokn, að hvetja landsbúa til þess að kanpa t. d. áfengi og tóbak fré útlöndnm 
fyrir milljónir króna til þeas að fé nokkur hnndrnð þúsnnda f rikissjóðinn. Og 
jafnan orkar mjög tvfmælis, hvað telja sknli amnnaðarvörnrc. Syknr er nú t. d. 
tollaðnr alveg gifnrlega sem mnnaðarvara, en er fnllkomin nanðsynjavara, og 
mætti svo lengi telja.

Árin 1924 til 1927 hafa tekjnr rfkissjóðs, aðrar en tekjnr af eignnm og 
starfræksln, nnmið liðlega 10 milljónnm króna 4 éri til nppjafnaðar. Hverjir ern 
aðaltekjnliðirnir, sést 4 eftirfarandi

Skýrsla am þessar tekjar rikistjóðt árin 1924—1927, tamkv. rekstrarreikningnm.
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Meðaltal Áf öllam 
1924 1925 1926 1927 allra éranna skatttekjnm

pús. kr. þús. kr. þús. kr. þús. kr. þús. kr. */•

I. Fasteignaskattnr.......... 228 235 239 259 240 2,3
Tekjn- og eignarskattnr 841 2109 1071 737 1190 11,7
Erfðafjárskattnr.......... 41 37 72 31 45 0,5

Samtals 1110 2381 1382 1027 1475 14,5#/0

II. Ankatekjnr, stimpil-
gjald, vitagjald, lesta- ► 1148 1296 1255 1336 1258 12,5
gjald, bifreiöask. o. fl. .

III. Áfengi, tó-1
bak.súkkn-l Tollnr 1246 1755 2184 1632 1704 16,8
laði, sæt-í Verzl.hagn. 805 1000 200 325 583 5,7
meti o. fl.J

Samtals 2151 2755 2384 1957 2287 22,6*/s
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IV. Úlflntningsgjald ............ 970 1227 878 1184 1065 10,5*/»

V. Vörntollnr .................... 1573 2176 1415 1167 1583 15,7
Verðtollnr .................... 898 2086 1305 957 1312 13,0
Kaffi- og syknrtollnr... 1086 1094 1160 1201 1135 11,3

Samtais 3557 5356 3880 3325 4030 40,0

Tekjuflokknr I., sem ýmsir nefna beina skatta,
hefir þannig nnmið tii nppjafnaðar & Ari nm kr. 1475 þús. eða nm l4,5°/o

Tekjnflokknr II., sem að nokkrn leyti er greiðsln-
gjöld, en að mestn óbeinir skattar.................... — 1258 — — — 12,5°/»

Tekjnflokknr III.: Tekjnr af mnnaðarvörnm, tollar 
og verzlnnarhagnaðnr (þess er að gæta, að
tóbakseinkasalan var lögð niðnr i ftrslok 1925) — 2287 — — — 22,5*/»

Tekjnflokknr IV., útflntningsgjaldið .................... — 1065 — — — 10,5*/0
og tekjnflokknr V., sem að mjög mikln leyti er

tollar af nanðsynlegnm varningi .................... — 4030 — — — 40,0*/o
Samtals kr. 10115 þús. 100*/o

Sést af yfirliti þessn, að beinn skattarnir svo köllnðn eru aðeins 14,5% 
af skatttekjnm rikissjóðs, ef verzlnnarhagnaðnrinn ft tóbaki og ftfengi er talinn 
sem skattnr ft þessnm vörnm, en 85,5°/» er tekið sem óbeinir skattar. Vörntollnr, 
verðtollnr og kaffi- og syknrtollnr ern */s af öllnm skatttekjnnnm, eða yfir 4 mill- 
jónir króna ft ftri hverjn. Allnr tekjn- og eignarskattnrínn er aðeins örlitið hærrí 
en kaffi- og syknrtollnrínn einn saman, 10®/o lægrí en verðtollnrínn og 30*/c 
lsegrí en vörntollnrínn einn. Fasteignaskattnr og tekjn- og eignarskattnr ern til 
samans að npphæð aðeins riflega þriðjnngnr þessara tolla.

Sén skattgreiðslnr landsmanna til sveitarsjóða, bæjarsjóða og rfkissjóðs 
teknar i heild, raskast þetta hlntfall allvernlega, þvi að aðaltekjnr sveitar- og 
bæjarsjóðanna ern útsvörin og nokknr fasteignagjöld i kanpstöðnnnm og snmnm 
kanptúnanna. \

Útsvör i öllnm kanpstöðnm landsins árið 1926 og f sveitnm fardagaftríð 
1925—1926 nftma samtals nm 4199 þús. kr. Fasteignagjöid til sveitar-, bæjar- og 
sýslnvegasjóða vorn sömn ftr nm 396 þús. krónnr. Sé gert rftð fyrir, að þessar 
tölnr sén nærri meðallagi fyrir ftrin 1924—1927, hafa allar skattgieiðslnr lands- 
manna til sveitar-, bæjar- og rikissjóðs nnmið nm 14 milljónnm og 710 þúsnnd 
krónnm til nppjafnaðar á ftrí, og skiptist aú npphæð þannig:

Útsvör, fasteignaskattnr, tekjn- og eignarskattnr og
erfðafjftrskattnr ....................................................... kr. 6070 þús. eða nm 41*/»

Tollar og aðrír óbeinir skattar...................................... — 8640 — — — 59*/o
Samtals kr. 14710 þús. eða nm 100*/o

Skattar tii hins opinbera hafa þannig nnmið til nppjafnaðar ft ftrí þvf 
nær 150 krónnm i hvert mannsbarn i landinn. Aðeins tæpar 54 króhnr, eða
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röskar þriðjungur af þeirri uppbæð, hefir verið lagt á eftir efnum og ástæðum 
gjaldenda sem tekjn- og eignarskattur eða útsvar. En tollar og aðrir óbeinir 
skattar hafa numið 86—87 krónnm á nef hvert f landinn, eða sem svarar 430 
krónum á hverja 5 manna fjölskyldu, auk álagníngar verzlana á tollana. Sést á 
þessu, hversu gifurlega Alþingi hefir magnað dýrtiðina f landinn með álögum 
tolla og annara óbeinna skatta, fþyngt atvinnnlífinn og gert erfiðari kjör fátæk- 
asta hluta þjóðarinnar.

Þessir skattar skiptast þó vitaskuld eigi jafnt niður á landsfólkið. Nokk- 
nrn hluta þeirra mó skoða sem greiðslur fyrir unnin störf, svo sem aukatekj- 
nrnar. Áfengis- og tóbakstoll og tolla af öðrum óþörfum vörum greiða þeir einir, 
sem vörurnar kaupa, og útflutningsgjaldið greiðist eigi af verkamönnunum bein- 
línis. Enn er þess að gæta, að þeir, sem búa mikið að sínu, geta ef að kreppir 
sparað nokkuð við sig kaup á tolluðum varningi. En óhætt mun að telja, að 5 
manna verkamannafjólskylda hér f Reykjavik með 3000—4000 króna árstekjur 
greiðí um 10% af tekjum sfnum i tolla og vegna tollanna. Er þó ekki gert ráð 
fyrir, að hún kaupi annað af mnnaðarvörnm en lftilsháttar af neftóbaki eða 
reyktóbaki. Þarf eigi að eyða orðum að þvf, hversn gifnrlegt ranglæti það er að 
skattleggja svo freklega tekjur, sem tranðla hrökkva fyrir allra brýnustu þörfum, 
þótt hins ýtrasta sparnaðar sé gætt i hvívetna.

i Danmörkn námn fasteignaskattar og tekjn- og eignarskattar til rlkis, 
sveita og bæja árið 1927 um 431 milljón danskra króna, og var sú upphæð um 
56% af heildartekjunum. En hér er hlntfallið milli þesrara skatta, að útsvörum 
meðtöldnm, annarsvegar og tolla og annara óbeinna skatta hinsvegar 2 á móti 3, 
og ern þó ótaldar tekjur af eignum og fyrirtækjum rikisins, svo sem pósti, slma 
og eignum og fyrirtækjum bæjarfélaganna og sveitarfélaganna.

Tekjn- og eignarskattnr og fasteignaskattur námu árið 1927 að meðaltali 
yfir 150 isl. krónum á fbúa hvern f Danmörkn, eða heldur meirn en allir skattar 
og tollar samanlagt til rfkis, bæja og sveita hér á landi sama ár.

Ég lít svo á, að einmitt þessa tekjustofna beri okkur íslendingum að 
nota miklu meira en við höfum gert undanfarna áratugi. Og ennfremur, að rétt 
sé og sjálfsagt, að rfkið taki i sinar hendnr einkasöln á vissnm vörntegundum 
til tekjuöflunar fyrir rfkissjóðinn.

Samkvæmt framansögðn ber ég fram frv. til laga nm tekjn- og eignar- 
skatt og fasteignaskatt, þar sem Iagt er til, auk tillagna um ýmsar aðrar breyt- 
ingar á núgildandi lögnm nm þessi éfni, að

tekjn- og eignarskattnr hækki nm ... ca. kr. 850 þús.
og fasteignaskattnrinn — — ... — — 600 —

eða báðfr samtals á ári um ca. kr. 1450 þús.

Er þá hægt að létta af nanðsynjavörntollnm, er nema þessari upp- 
hæð árlega.

Hv. meðnefndarmenn mfnir hafa þvf miðnr eigi getað orðið mér sam- 
mála 1 þessnm atriðum, og verð ég þvf einn að bera fram frv. þessi og til- 
lögnr. Hinsvegar hefir annar bv. meðnefndarmanna minna (HStef) verið mér
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Bammála um það, að Teggjá til við hæstv. ríkisstjórn, að hún Ieggi fyrir Alþingi 
frv. til laga um einkasölu á tóbaki. Svar við þessari tillögu höfom við enn ekki 
fengið, en frv. um þetta efni mun veTða lagt fyrir Alþingi.

Tekjnr rfkissjóðs af tóbakseinkasölunni höfom við áætlað nm 200 þús. 
kr. á ári.

í lok þessa árs falla verðtollslögin úr gildi. I fjárlögum er hann áætlaður 
1500 þús. kr. Ef Alþingi samþ. tekjnankafrnmvörp þau, sem ég hér að framan 
hefi drepið i, er rikissjóði að fnllu bæltur si tekjnmissir eða tilsvarandi lækknn 
tolla á beinnm nanðsynjavórnm og framleiðslnvörom. Auk þess er bægt að lækka 
t. d. syknrtollinn nm 150—200 þús. krónor. En 1650 þús. króna tollalækkun til 
rikissjóðs samsvarar a. m. k. um 2 milljóna króna skattalækkun i landsmönnom, 
vegna álagningarinnar i tollana. Af slfkri tollalækkon myndi leiða minnkandi 
dýrtið, létti fyrir atvinnnliflð og hagsbætnr fyrir allan almenning f landinn.

Alþingi, 10. febr. 1929.

Haraldor Guðmundsson.
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Pylgjskial n.

Töflur
þær, er hér fara i eftir, eru gerðar eftir tvennskonar heimildom. Töflurnar úr 
Reykjavfk ern gerðar eftir skri þeirri, sem gerð er f skattstofn Reykjayfknr 
vegna Hagstofn Islands um álagðan tekjnskatt og eignarskatt. Er sú skrá gerð 
svo, að anrar eru ekki taldir, heldnr ero 50 aorar eða meira talin heil króna, 
en minni npphæð sleppt Til hægðaranka var þvi flokkað niðnr eftir nppbæð 
skattskyldra tekna og eigna.

Töflnrnar ntan Reykjaviknr ern gerðar npp úr skattskrám þeim, er 
sýslnmenu leggja sem fylgiskjól með skilagrein þeirri, er þeir gera fjármálaráðu- 
neytinn fyrir innheimtnm manntalsgjöldnm. Voru skattskrárnar leiðréttar af yfir- 
skattanefnd. Vorn þær leiðréttingar venjnlega eingöngn gerðar i skattnppbæðinni. 
Er flokka skyldi f tekjn- og eignarflokka, varð að lita skattopphæðina riða, og 
var þvi skattnrinn flokkaðnr, en tekju- og eignarnpphæðin reiknnð út sfðar.

Villor i tóflnm þessnm geta þvi aðallega komið fyrir þar, sem vikið er 
út af venjnlegnm skattstiga, svo sem þegar skattnr útlendinga er reiknaðnr af 
lágnm tekjnm eða eignnm. Hitt ber einnig alloft við, að skattnrinn er rangt 
reiknaðnr eftir tekjn- og eignarnpphæð þeirri, sem skattskyld er talin. Svo sem 
áðnr er getið, ræðnr þá skattnrinn ntan Reykjaviknr, en tekjn- eða eignarupp- 
hæðin i Réykjavik.
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Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15

Tekjuskattur

100—500 .........................
500— 1 þús............ ...

1— 2 — ...............
2— 3 — ...............
3— 4 — ...............
4— 5 — ...............
5- 6 — ...............
6- 7 — ...............
7— 8 — ...............
8- 9 - ...........
9- 10 — ...............

10—12 — ...............
12—15 — ........
15—20 — ...............
20— 30 — .............
30— 50 — ...............
50—100 — ...............

100 þns. og yfir.........
Einstaklingar

Félög
Alls

5— 10 þús.
10— 15 —
15- 20 —
20— 25 —
25— 30 —
30- 40 —
40— 50 —
50- 75 —
75— 100 —

100- 150 __
150- 200 —
200— 300 —
300— 500 —
500-1000 —

1000 þús. og yfir

1924 1925 '

Tala
gjsldenda

Skatbkyldar
tekjur

Tekju-
skattur

Tala
gjaldenda

Skatt kyldar 
tekjur Tekjusk'attur

1334 459 000 2733 1093 369950 2220
1780 1335000 8900 1799 1408 700 . 9 471
1336 2007000 19396 1482 2264000 22104
830 2076000 26571 990 2506000 32300
415 1440000 23556 542 1896500 30879
223 999000 20389 286 1295400 26648
149 820 000 20413 153 841500 20961
83 542000 15974 100 652800 19368
61 458000 15 677 75 567550 19628
39 331000 12900 39 333300 13092
23 218000 9591 36 350750 15 800
36 396000 20322 45 498 600 24 636
31 417 000 26393 41 561 450 36 383
29 493000 40036 42 723100 59555
18 425000 47 019 35 843300 95013
4 133000 18218 16 595950 87302
3 174 000 30711 7 503450 95 530
> > » 1 142 250 31 622

6394 12 723000 358799 6782 16354550 642518
43 690800 90798 80 4135750 867750

6437 13413800 449597 6862 20490300 1 510 268

Eignarskattur

AUs

1924 1925

Tala
gjaldenda

Skattakyld
eign

. Eignar- 
skattur

Tala
gjaldrnda

Skattskyld
eign Eignarskattnr

323 2425500 813 332 2565000 905
185 2308500 1384 187 2317 900 1383
114 1998000 1499 113 1982800 1475
65 1435 600 1259 71 1590400 1392
53 1450200. 1433 44 1227000 1225
71 2455800 2872 71 2484 400 2910
40 1777300 2395 40 1807600 2455
55 3314300 5615 57 3437000 5808
26 2257000 4 717 29 2491000 5182
25 3047 000 7713 23 2870800 7366
18 3142800 9349 16 2734900 8076
23 5517200 18869 24 5736100 19585
6 2199300 8723 9 3427700 13728
3 2115 600 10057 9 5804100 26914
2 2269300 12127 1 1200000 6521

1009 37 713400 88825 1026 41676700 104925
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f Reykjavík
Nr.

1926 1927 1928

Tala
gjaldenda

Skattskyldar
tekjur

lekju-
akattur

Tala
gjaldenda

Skattakyldar
tekjur

Tekju-
skattur

Tala
gjaldenda

Skattskyldar
tekjur

Tekjn-
akatlur

853 299650 1798 1072 351800 2111 1386 448 850 2693 1
1984 1 566 150 10545 2070 1603500 10 758 1922 1456 850 9733 2
1620 2504 650 24 610 1727 2 642 250 25818 1819 2 803 650 27503 3
1284 3 295 350 42 795 1172 2923300 37 370 12116 3255 700 41 786 4
853 2 981 950 48514 645 2261700 36891 689 2424 950 39677 5
456 2056150 42118 311 1 401 400 28688 315 1433550 29622 6
209 1 144900 28 403 180 1000150 25168 173 957 350 23994 7
128 839100 25002 107 699450 20 781 120 786250 23 415 8
89 670 250 23066 86 649 700 22431 77 586i>50 20388 9
48 408 650 15988 56 478 200 18 768 52 442600 17312 10
50 476 750 21008 37 352950 15 560 33 315250 13918 11
68 790 200 41043 41 449 400 22972 40 442750 22 872 12
54 736350 47 414 28 378700 24183 37 501 350 32042 13
43 741 400 61136 15 263100 22097 33 567200 46769 14
39 923 750 102734 16 381250 40961 15 362750 40 986 15
8 283 250 40334 3 115650 17 166 5 193550 28928 16
4 229 800 40 500 2 134350 24918 » » » 17
» » » » " » » » » » 18

7790 19 948 300 617 008 7568 16086850 396 641 8012 16978650 421638
70 1038 050 126371 71 686100 70664 79 962100 117112

7860 20986350 743379 7639 16772950 467305 8091 17 940 750 533 750

[ Reykjavlk

1926 1927 1928

Tala Skattakyld Eignar- Tala Skattakyld Elgnar- Tala Skattakyld Elenar*
gjaldenda eign akatiur gjaldenda eign akattur .jaldenda eign akattur

338 2620800 931 354 2740800 971 347 2699100 964 1
203 2493100 1478 178 2205 300 1315 199 2464100 1469 2
104 1 826 100 1359 114 1 992 100 1469 113 1945 200 1430 3
73 1641500 1440 79 1753800 1525 69 1538 700 1342 4
41 1134 800 1128 46 1274400 1268 39 1084000 1080 5
76 2653 000 3062 74 2619800 3094 79 2 768 100 3 245 6
42 1858900 2500 41 1825000 2381 34 1 546 500 2107 7
63 3864 900 6 618 56 3469600 5 985 57 3536000 6105 8
28 2583000 5537 32 2778100 5806 32 2 877 800 6105 9
18 2233900 5 714 24 2850100 7144 27 3366 000 8631 10
15 2501600 7 371 12 2027100 5960 12 2056600 6084 11
23 5 378 000 18173 20 4 735500 16098 22 5265 100 17988 12
9 3525000 14 214 10 3855 600 15488 8 3194000 12 938 13
8 4 767 900 21575 2 1125900 4997 5 2847200 12688 14
» » » » » » » » » 15

1041 39112500 91100 1042 35 253100 73501 1043 36 871500 82176

Alþt. 1930. Á. (4l löggjafarþing). 5?
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Nr.

1
2
3
4
5
8
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
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Tekju-

HafnarfjSrðnr

1925 1927

Tal» ! 
íjald.

Skattskyldar
tekjur

Tekjn-
skattnr

Tala
gjald.

Skattskyldar
tekjur Tekjuskattnr

im snn................... 216 75450 452.70 264 82350 494.10
6ÖÓ— 1 þús...........................

1 2 .......................
158 130 950 88960 207 149950 992.60
215 325850 3 167 75 181 273 200 265000

2 3 — ....................... 94 238200 307200 85 210950 268900
3_ 4 — ........................ 46 160900 2 619 00 37 127 550 2050.50
4 5 — ........................ 18 82600 1 720 00 17 77050 1586.00
5 6 ........................ 13 71750 1 793.50 5 26850 652.50
6— 7 ........................ 5 33200 100200 2 13100 390.00
7 8 ........................ 5 37350 1274.50 1 7 450 253.50
8— 9 ........................ » » » 3 25 500 996.00
9 10 ........................ 1 9700 435.00 » » »

10 12 — ........................ » » » » » »
12— 15 — ........................ 2 28350 1894.50 » » »
15 20 — ........................ 1 17550 1 465.50 1 15300 1107.00
2Ö 30 — ........................ » » » » » »
3Ö 50 — ........................ » » » » » »
sn inn ........................ 1 72 400 13 737 00 » » »

100 þús. og yfir ..
Einsta

1 399500 9850700 » » »
klingar 776 1 683 750 132030.05 803 1009250 13861 20

Féiög 10 430550 96546.50 4 23400 200270

Alls 786 2114 300 228576.55 807 1032650 15863.90

Eignar*

Hafnarfjðrðnr

1925 1927

Tala
gjald.

Skattskyld
eign Elanarskattur Tala

gjald.
Skattskyld

e>gn Eignarskattur

5— 10 þús. ... 45 372 900 147 90 42 327 000 11700
10— 15 — ... 30 364600 21460 28 339600 19960
15— 20 — ................... 7 121 200 8944 12 216000 16320
20— 25 — .................... 1 21 500 18 25 3 66500 57 75
25— 30 — ................... 5 137 300 13595 2 53200 51.80
30— 40 — ................... 3 109300 131.60 3 102200 11740
40— 50 — ................... 3 135900 18480 1 44 100 5920
50— 75 — ................... 1 71000 134.00 3 175900 290.70
75— 100 — ................... » » » 1 88000 18500

100— 150 — ................... » » » 1 116 600 287.40
150— 200 — ................... 1 150100 421.40 » » »
200— 300 — ................... 2 561800 205100 1 255800 900.00
300— 500 — ................... 350000 1 371.00 » » »
500—10(10 — .................... » » » » » »

1000 pús. og yfir . » » » 1 1 454 000 8299 00

Alls 99 2395 600 4899.94 98 3238900 10728.05
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ikattur

Nr.ísafjðrðar Siglnfjðrðnr

1925 1927 1925 1927

Tala
ajald.

Skstt'k.
tekiur

Tekju-
akattur

'ala
gjald.

Skattsk.
tekjur

Tekjn-
skattur

Tala
gjald.

Skattsk.
tekjur

Tekju
skattur

Tala
ajald.

Skattsk.
tekjur

Tekju-
skattur

88 33450 200.70 140 51300 307.80 66 23900 143 40 121 47650 28590 1
146 112900 757.20 120 93150 625.20 112 96100 656 80 110 87150 587 20 2
138 202 800 1938.00 114 163650 154275 77 111050 1 049 75 91 134500 128950 3
84 2i>6 650 2 621.00 79 191 600 2410.00 23 58950 765 00 19 47 550 60900 4
56 194900 315900 32 113 500 1869 00 12 42 600 702 00 8 28000 45600 5
27 119 250 2394.00 17 75600 1 528 00 11 49500 1 012 00 5 22500 46000 6
11 57 500 1357.00 6 32300 787 00 4 21 600 528 00 2 10850 266 50 7
12 78200 231600 2 12500 354 00 3 18 900 537 00 2 13200 396 00 8
3 21900 729.00 2 14950 51050 1 7800 27800 3 21900 731.00 9
4 33350 1276 1 0 1 8 850 360.00 » » » » » » 10
3 28600 1 260.00 1 9150 385.50 1 9900 455.00 1 10000 462.00 11
1 11850 655 00 1 12000 67200 » » » » » » 12
1 14000 922.00 » » » 1 14 500 99200 2 27.150 1752.00 13
» » » 1 15500 1137.00 1 19500 1817.00 » » 14
» » » » » » » » » » » » 15
» » » » » » » » » » » » 16
» » » » • » » » » » » » 17
» » r » » » » » » » » » 18

574 1115 350 19584 90 516 794050 12488 75 312 474 300 8935 95 364 450450 729510
9 45 400 825360 5 24.100 2524 00 » » » » » »

583 1160 750 2783850 521 818150 15012.75 312 474300 8935 95 364 450 450 7295.10

ikattnr

íaafjðrðnr Siglnfjðrðnr

1925 1927 1925 1927

Tala Skattskyld Eignar- Tala Skattak. Eicnar- Tala Skattak. Eignar- Tala Skattak. Eignar-
gjald. eign skattnr gjald. eign akattur gjald eign skattur cjaid. eign skattur

27 207300 72.30 23 181 200' 6620 20 151300 51.30 17 132200 47 20 1
12 152000 9200 13 161300. 96 30 13 160500 9550 15 183600 10860 2
4 69200 5104 8 136900 100 28 7 132300 102 76 6 109 100 82 92 3
7 154 500 13375 3 66400 57 60 2 48300 44 45 5 110700 9605 4
1 29 200 29.80 2 57900 58 85 3 82900 82.35 2 51 900 . 49.85 5
4 138500 16100 3 108 400 129 80 4 132900 149.80 5 179700 214.40 6
2 80900 10380 2 84600 111 20 3 137400 187.80 2 93 200 128 40 7
5 337 700 618.10 2 145409 278.20 2 115200 187.60 3 166600 26280 8
» » » 1 78500 156.50 2 173 100 361.30 1 89 200 18860 9
» » » » » » » » » 2 222900 533.60 10
» » » » » » » » » » » » 11
» » » » » » 1 262000 931 00 » » » 12
• » » » » » 1 4000001621.00 2 717 300 282850 13

» » » » » » » » » »' » 14
» » » » » » » » » » » » 15

62 1 169300 1 261.79 57 1 020.600 1054 93 58 1 795900 3 814.86 60 2056400 4 54092



452 PingsMjal 137

Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15

Tekju*

Aknreyri

1925 1927

Tala
gjald.

Skattakyldar
tekjur

Tekju-
akattur

Tala
gjald.

Skattskyldar
tekjur Tekjuskattur

100—500 ................. 249 105400 63240 228 92450 554.70
500 1 þús............

1 2 — ....
224 176950 1191.60 259 209100 141380
216 316100 301350 245 369 450 3 581.75

2 3 — .................... 109 276250 3563 00 106 271250 351700
3 4 — .................... 43 154600 257400 44 153900 250500
4_ 5 — ................... 22 101900 214000 19 87150 181400
5 6 — .................... 15 85 400 2200.00 13 73150 186350
6 7 — .................... 10 65200 1 932.00 5 32750 97500
7 8 — ........... .. 5 37550 1288 50 10 76150 2650.50
8 9 — ................... 4 33950 1324 00 5 42850 168800
9 10 — ................... 2 20000 92400 ■ 1 9800 44400

10 12 — ................... 6 70400 385600 5 56400 297400
12 15 — ................... 4 58150 3992.50 4 53 600 3375.00
15 20 — ................... 3 55150 4874 50 2 35500 304900
2Ö— 30 — ................. .. 1 27 500 3387 00 2 43 500 4506.50
30— 50 — ................... 2 81850 1249900 > > >
Rft ihft — ................... 1 51200 863700 > > >

100 bús. og vflr . > > > > > >
Einstaklinaar 916 1717550 58 02900 948 1607 000 34911.75

Félög 7 118 000 21 88390 10 93 300 713150

Alls 923 1835550 7991290 958 1700300 42043.25

Eignar-

Aknreyrl

1925 1927

Tala
>jald.

Skattakyld
eign Eiguarakattur Tala

gjald.
Skattskyld

eign Eignarakaltur

5— 10 þús. .. 51 402300 14730 34 319 000 179 00
1ft_ 15 — .. 29 369000 224.00 36 447600 267.60
15— 20 — ............... 18 312000 230.40 19 343400 260 08
20— 25 — ............... 5 115900 10385 7 157 400 13810
25— 30 — ............... 9 248 300 246 45 7 203 900 20785
30— 40 — ............... 5 167000 18900 7 236 800 270.60
40 - 50 — ............... 6 263300 35260 2 89500 12100
50— 75 — ............... 7 443.800 77840 6 371 900 641.70
75_ 100 — ............... 3 284300 615.90 5 432 000 90100

100— 150 — ............... 2 231 200 56680 4 461000 1 128 00
150— 200 — ............... 2 372800 1133.20 1 191900 58860
200— 300 — ............... 2 521700 185050 2 534400 1914.00
300— 500 — ............... > > > > > >
Rllft —1000 — ............... 1 603900 2 744.40 2 1482900 7 139.40

1000 þús. og yflr 1 2000000 1212100 1 1000 000 5121.00

Alls 141 6335500 21 303.80. 133 6301700 18877.93
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skattur

Nr.Seyðhfjörðnr Vegtmannaejjar

1925 1927 1925 1927

Tala
gjald.

Skattsk.
tekjnr

Tekju-
skattur sjald Skattsk.

tekjur
Tekju-
skattur

Tala
gtald

Skattsk.
tekjur

Tekju
skatlur

Tala
gjald

Skattsk.
tekjur

Tekju-
skattur

80 33700 202.20 61 22550 13530 86 33300 19980 167 75300 45180 1
76 60950 41160 75 57700 36660 143 122400 836 20 149 102850 673.80 2

106 153450 1 453 75 86 123 700 1 16750 161 254 150 2524 25 143 209600 2000.00 3
52 127650 161700 41 99650 1255.00 57 148300 19400« 27 67 200 858 00 4
18 61900 99300 15 49000 750 00 23 79300 1 27500 18 63150 1030.50 5
6 27600 578.00 7 30750 61400 18 83400 1 752.0« 11 49300 100400 6
3 16 450 408 50 8 44450 111850 14 78850 20105« 1 6000 16200 7
2 13000 38400 3 19450 57300 6 39400 1 179.0« 2 12700 36600 8> » » 1 7500 255.00 5 38250 13375« 1 7300 24300 9
1 8550 33600 » » » 4 33 700 1304.0« 1 8350 32000 10» » » » » » 2 18650 8025« » » » 11
1 10250 487 00 » » » 2 22100 1 1440« » » » 12
1 13 800 902.50 » » » 2 26200 1612.00 » » » 13
» » » » » » 1 20000 1912.00 » » » 14» » » » » » » » » » » » 15» » » » » » 1 35000 4937.00 » » » 16» » » » » » 1 58600 10401.00 » » » 17
» » » » » » » » » » » » 18

346 527300 777355 297 454 750 625490 526 1091600 3516675 520 601 750 7109.10
4 11050 1 047.50 5 9300 75560 4 34050 222000 2 14100 135925

350 538 350 8821.05 302 464050 7010 50 530 1 125650 37386.75 522 615850 846835

skattur

Seyðigfjðrðar Vestmannaejjar

1925 1927 1925 1927

Tala Skattsk. Eignar- Tala Skattsk. Eignar Tala Skattsk. Eignar- Tala Skattsk. Eignar-
gjald. cign skattur gjald. elgn skattur ■jald. eign skattur gjald. elgn skattur

13 99200 34.20 17 127500 4250 49 404100 15910 40 311900 l'1.90 1
16 196700 116.70 8 96 300 5630 30 387 000 23700 29 359500 21450 2
3 49800 3576 7 122500 91.00 24 430 700 324 84 17 301300 22556 3
3 67000 5850 1 21 000 1750 12 278500 249 75 8 18360i> 16340 4
2 55 000 54 50 3 84 900 8535 10 282 400 28360 6 170000 171.00 5
1 32000 35.00 3 106000 125 00 8 277 600 323 20 3 111200 13540 6
1 40 500 52.00 2 85 200 112.40 2 97100 136 20 2 91000 12400 7
2 113600 18280 1 66 000 11900 3 179 000 300 00 2 150300 292.90 8
» » » 1 83200 170 60 1 95000 206 00 2 176300 37090 9
1 123 600 315 40 1 114200 277 80 3 395000 104300 3 381 400 98860 10
1 155700 443.80 » » » 2 340 600 1 044.40 1 180000 54100 11
» » » » » » » » » 1 215800 70000 12
» » » » » » 1 325100 1271.50 1 310100 117150 13
» » » » » » » » » » » » 14
» » » » » » » » » » » » 15

43 ! 933100 132866 44 j 906800 1 097.45 145 3 492 100 5 578.59 115 2942 400 5210.66
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Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Tekju-

Kaapstaðlrnlr samtals

1925 1927

Tala Skattskyldar Tekju- Tala Skattskyldar
Siald. takjur akatíur tdald. tekjur

100 - 500 .............................. 785 305200 1 831 20 981 371 600 222960
500- 1 þós....................... 859 700250 4 743.00 920 699900 467920

1 _ 2 —................... 913 1 363 400 13 147 00 860 1 274100 12231.50
2- 3 — ................... 419 1056000 1357800 357 888 200 1133800
3— 4 — ................... 198 694 200 11 322 00 154 535 100 8661.00
4— 5 — ................... 102 464 250 996800 76 342350 7 006.00
5— 6 — ................... 60 331 550 829750 35 193600 4 850 00
ð— 7 — ................... 38 247900 7350.00 16 103700 3 054 00
7— 8 — ................... 19 142 850 490750 18 135 250 4 643 50
8— 9 — ................... 13 109550 4 24000 10 85550 3 364 00
9—10 — ................... 9 86850 387650 3 28 950 129150

10— 12 — ................... 10 114600 6 14200 6 68 400 364600
12— 15 — ................... 11 155000 10 315.50 6 80750 512700
15— 20 — ................... 6 112 200 10 06900 4 66 300 529300
20— 30 — ................... 1 27500 3 38700 2 43500 450650
30— 50 — ................... 3 116850 17 43600 » » »
50—100 — ................... 3 182200 3277500 » » »

100 i>ós. og yfir ............. 1 399500 9850700 » » »

Einslakiingar 3450 6609850 26152020 3448 4917 250 81 920.80
Félög 34 639050 129951.50 26 164 200 13 773.05

Alls 3484 7 248 900 391471.70 3474 5081450 95693.85

Eignar-

1 5— 10 þús..................
2 1O_ 15 _ ...............
3 15— 20 — ...............
4 20— 25 — ...............
5 25— 30 — ...............
6 30 - 40 — ...............
7 40— 50 — ...............
8 50— 75 — ...............
9 75— 100 — ...............

10 100— 150 — ...............
11 150— 200 — ...............
12 200— 300 — ...............
13 300— 500 — ...............
14 500—1000 — ...............
15 1000 þús. og yfir ____ _

Alls

Kanpstaðirnir Mnrtals

1925 1927

Tala
gjaid.

Skattakyld
eign Efgnarskattur i'ala

gjald.
Skattskyld

elgn Eignarakattar

205 1637100 612.10 173 1428800 56380
130 1629800 97980 129 1587900 942.90
63 1115200 83424 69 1229 200 923.04
30 685700 608.55 27 605 600 530.40
30 835100 83265 22 621800 624 70
25 857300 98960 24 844 300 992 60
17 755100 1 017 20 11 487 600 65620
20 1260300 220090 17 1 076100 188530
6 552400 118320 11 947 200 197260
6 749800 192520 11 1296100 321540
6 1019200 304280 2 371900 1 129 60
5 1345500 4 83250 4 1006000 3514 00
3 1075100 426360 3 1 027 400 400000
1 603900 2744.40 2 1 482900 7139 40
1 2000000 12 121.00 2 2454 000 1342000

548 16 121500 3818764 507 16466800 41 509.94
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ikattur

Nr.Gnllbringasýsla Kjösarsýsla

1925 1927 1925 1927

Tala
gj«ld.

Skattsk.
tekjur

Tekju- , 
skattur '

Tala
ajald.

Skattak
tekjur

Tekju-
akaltur

Tala
ejald.

Skattak.
teajur

Tekjn-
akattur

Tala
gjald.

Skattak.
tekjur

Tekju-
skattur

197 61 900 371.40 191 62 800 37680 140 43350 26010 165 51200 307 20 1
189 147 550 991.40 156 117500 784 00 143 114 450 772.60 127 95350 635.80 2
115 167 700 1 595 50 129 174500 1585 50 108 153 400 1 437 00 83 113 900 104450 3
29 73250 91300 24 62300 814 00 19 44550 54900 25 60150 753.00 4
8 27 4 0 439.50 4 13650 217.50 12 42 350 694.50 8 26 950 424 50 5
2 9 000 18600 1 5000 11200 2 8800 176.00 3 12400 23200 6
» » » 2 10 950 271.50 1 5500 137 00 3 16700 421.00 7
1 6800 210 00 » » » 2 13100 390.00 3 18650 52500 8
• » » » » » » » » 1 8000 29200 9
» 8 600 340.00 » » » 1 8200 308.00 2 16700 64000 10
» » » » » » » » » » » » 11
» » » » » » 1 11400 60600 1 11000 56200 12
» » » » » » 1 14150 943.00 > » » 13
1 17350 1431.50 » » » » » » » » » 14
» » » » » » » » » 1 23250 2545.75 15
» » » » » » 3 104000 14606.00 » » » 16
» » » » » » » » » » » 17
» » » » » » » » » » » » 18

543 519600 6508 30 507 446700 416130 433 563250 20 879 20 422 454250 8382.75
15 55000 2945 00 16 26550 2 34000 2 252 400 54 702 75 » » •»

558 574600 9453 30 523 473 250 6501.30 435 815650 75581.95 422 454 250 '838275
. 1

ikattur

Gnllbringnsýsla Kjósarsýsln

1925 1927 1925 1927

T«la Skattskyld Eignar- Tala Skattsk Eignar- Tala Skattsk. Eignar- Tala Skattsk. Eignar-
g)ald »lgn skattur gjald eign skattur gjald. eign tkaltur gjald. eign akattur

63 488 000 173.00 68 539 400 199.40 53 427 200 16220 46 360500 13050 1
32 390700 23070 29 362200 217.20 26 329200 199 20 27 334 800 199.80 2
11 192600 143.12 17 303 600 22832 4 67100 48.52 14 236900 17X28 3
9 203 200 178.80 2 42000 35.00 7 158500 13975 3 70300 6345 4
4 113800 114 70 3 81300 7995 1 25800 24.70 2 55 400 55.10 5
2 77 400 9680 5 183000 221.00 6 216 600 259.20 6 234 200 294.40 6
3 128300 169.60 1 46 500 6400 1 49000 6900 2 109900 161.80 7
» » » 2 118000 19600 4 233700 38510 1 62700 109.10 8
1 92900 199 70 1 84200 17360 » » » 1 93000 200.00 9

» » » » » 2 251 200 64680 1 130 100 34140 10
'» » » » » » 1 153700 435.80 1 162900 472Æ0 11
» » » » » » » » » » » » 12
» » » » » » » » » » ,» » 13
» » » » » » » » » » » » 14
» » » ». » » » » » » ' » 15

125 1686900 1306.42 128 1760 200 141447 105 1912000 2 370.27 104 1850 700 2 200.43
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N».

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
II
12
13
14
15
16
17
18

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
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Tekju-

Borgarfjarðarsýsla

1925 1927

Tala
ftjald.

Skattskyldar
tekjur

Tekju-
skattur

Tala
gjald.

Skattskyldar
tekjur Tekjuskattur

100-500 .............................. 318 92100 55260 308 87 250 52350
500— 1 þús....................... 175 127900 848 20 142 1032(10 68360

1— 2 — ................... 116 160600 1 481 00 77 104 450 950.75
2— 3 — ................... 22 54100 68600 21 50650 635 00
3— 4 — ................... 8 26600 414.00 5 17 600 288.00
4— 5 — ................... 1 4 300 86 Ö0 2 9350> 198 00
5— 6 — ................... 2 11400 294 00 > >
6— 7 — ................... 4 25 750 75300
7— 8 — ................... 1 7300 24300 >
8— 9 — ................... 1 8000 29600 >
9—10 — ................... > > > 1 9400>

408 00
10— 12 — ................... 1 10000 46200 > >
12— 15 — ................... 1 12300 70800 >
15_ 20 — ................... > > > >
20— 30 — ................... > > > > > >
30- 50 — ................... > > > > > >
50_100 — ................... > > > > > >

100 þús. og yflr ............. > > > > > >
Einstaklingar 650 540350 6 823.80 556 381900 368685

Félög > > > 1 2500 12500
Alls 650 540350 682380 557 384 400 381185

Eignar-

5— 10 bús..................
10- 15 — ...............
15— 20 — ...............
20— 25 — ...............
25 - 30 — ...............
30- 40 — ...............
40— 50 — ...............
50- 75 — ...............
75— 100 — ...............

100- 150 - ...............
150— 200 — ...............
200— 300 — ...............
300- 500 — ...............
500-1000 — ...............

1000 þús. og yflr...........

Borrarfjarðanýsla

1925 1927

Tala
gjald.

Skattskyld
eign Eignankattur Tala

gjald.
Skattskyld

eign Elgnarskattur

81 629900 224.90 74 568700 198 70
39 501100 30610 33 451 400 286 70
27 474900 35388 16 326 900 26428
13 296 400 262 60 9 196000 16800
5 141300 14195 6 165100 163.65
4 141000 16600 6 206900 23980
3 137400 187.80 3 129400 171.80
2 109100 16930 3 202 800 371.40
2 161000 325.00 > > >
1
>
>
>
>
>

115 700

>
>
>
>

283.80
>
>
>
>

1

>
>
>
>

105600
>
>
>
>
>

243.40
>
>
>
>
>

177 2707 800 2421.33 151 2352800 2107.73Alls
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slcattur

Nr.Mýraaýsla Hnappadalssýgla

1925 1927 1925 1927

Tala
gjald.

Skatksk.
tekjur

Tekjn-
skattur

Tala
gjald.

Skattsk.
tekjur

Tekju-
skattur

Tala
gjald.

Skattsk.
tekjur

Tekju-
skattur

Tala
gjald.

Skattsk.
tekjur

Tekju-
skattur

261 83300 499.80 266 76350 45810 73 22450 13470 80 22 200 13320 1
165 123 100 81980 116 83900 555.20 28 19 450 127.60 17 13000 8700 2
90 125 700 1 165 50 37 52 700 494 50 20 26 750 241 25 2 2 400 2000 3
16 3X350 47900 7 17050 215.00 3 7 250 91.00 1 2 350 29.00 4
5 17 550 28650 2 7050 115.50 » » » » » » 5
3 14100 300.00 1 480» 104 00 » » » » » » 6
» » » 1 5150 ■ 119.50 » » » » » » 7
1 6200 174.00 » » » » * w » » » » 8
1 7 550 260.50 » » » » » » » » » 9
» » » » » » » » » » » » 10
» » » » » » » » » » » » 11
1 11050 567.50 » » » » » » » » » 12
» » » » » » » » » » » » 13
» » » » » » » » » » » » 14
» » » » » » » » » » » » 15
» » » » » » » » » » » » 16
» » » » » » » » » » » » 17
» » » » » » » » » » » » 18

543 426 900 455260 430 247000 2061.80 124 75 900 594 55 100 39950 26920
2 25500 1 773.00 3 1 000 5000 6 21 050 109700 » » »

545 452400 632560 433 248 000 2111.80 130 96950 169155 100 39950 269.20

skattur

Mýrasýsla Hnappadalssýsla

1925 1927 1925 1927

Tala Skattskyld Eignar- l'ala Skattsk. Eignar- Tala Skattsk. Eignar- Tala Skattsk. F.ignar-
gjald. eign skatiur gjald. eign skattur gjald. eign skattur gjald. eign skattur

67 534 300 19930 68 527800 18780 18 137 700 47.70 16 115200 35.20 1
39 476300 281.30 39 481 700 286.40 8 92600 52.60 7 81500 46.50 2
20 318600 22232 12 197 700 14124 3 51 000 37.20 1 16900 1228 3
8 178500 15575 6 135300 118.95 2 46 000 41.00 2 42700 36.05 4
6 160500 156 75 7 198100 199.15 » » » » » 5

12 418300 488 60 6 200600 247.20 » » » » » » 6
2 85 700 113.40 » » » » » » » » » 7
» » » 1 54200 83.60 » » » » » » 8
1 80300 162.00 » » » » » » » » 9
» » » » » » » » » 10
» » » » » » » » » » » 11
» » » » » » » » » » » 12
» » » » » » » » » » 13
» » » » » » » » » » » » 14
» » » » » » » » » » » » 15

155 2 252 500 1 779.42 139 1795 400 1 264.34 31 327 300 178.50 26 256300 13003

AlþL 1930. A. (42. lðggjafarþing). 58
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Tekja.

«r.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
1«
15
16
17
18

Snefellsnessýsla

1925 1927

Tala
gjald.

Skattskjldar
tekjar

Tekja-
akattar

Tala
gjald.

Skattakyldar
tekjar Tekjaskattar

100-500 .............................. 190 55950 335 70 183 53 550 32130
500— 1 þás....................... 75 53 400 352.20 57 42 050 27940

1— 2 — ................... 41 56500 51950 27 39950 383 25
2— 3 — ................... 10 25 150 32300 10 24 600 31200
3— 4 — ................... 3 10300 165.00 3 11 050 187 50
4— 5 — ................... > 2 9350

>
19800

5— 6 — ................... > > > >
6— 7 — ................... 1 7000 222.00

>
> > >

7— 8 — ................... > > > > >
8— 9 — ................... > > > > > >
9—10 — ................... > > > > > >

10— 12 — ................... > >* > > >
12— 15 — ................... > > > > > >
15_ 20 — ................... > > > > > >
20— 30 — ................... > > > > > >
30— 50 — ................... > > > > > >
50—100 — ................... > > > > > >

100 þás. •og yflr ............. » » » > » »
Eiastakfingar 320 208300 1917.40 282 180550 1681.45

Félög » ' » 2 4000 240.00
Alls 320 208300 1917.40 284 184550 1921.45

Eignar-

Snnfellsnessýsla

1925 1927

Tala
rjald.

Shnttakyld
eign Kignarskattur TbU

gjald.
Skattokjld

eign Eignarskaftnr

1 5— 10 þús.................. 29 220900 75.90 34 263400 93 40
2 10- 15 — ............... 18 214 400 124.40 15 189100 11410
3 15— 20 — ............... 5 86000 63 20 5 76200 51.44
4 20- 25 — ............... 2 48500 44 75 » » »
5 25- 30 — ............... 2 58700 60.05 1 26100 2515
6 30— 40 — ............... > » > 1 31600 34 20
7 40 - 50 — ............... » » 1 47900 6680
8 50- 75 — ............... » > » » > »
0 75- 100 — ............... » > > » > »

10 100— 150 - ............... > > » > » »
11 150— 200 — ............... > > » > > »
12 200— 300 — ............... > > > » » »
11 300- 500 — ............... > > > » » »
14 »10-1000 — ............... » » » > > »
15 1000 þás. og yflr........... » » » » > »

Alls 56 628500 36830 57 634300 385.09
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ilmitar

Nr.Dalas/sla Barðastrandara/sl a

1925 1927 1925 1927

TaJa
ajald.

Skattak.
tekjor

Tekju-
akattur

Tala
ajald.

Skattak.
tekjur

Tekju-
akattur

Tala
glald

Skattak.
tekjur

Tekju-
akattur

Tala
gjald.

Skattak.
tekjur

Tekju-
akattur

408 113 500 681.00 367 . 91600 549 60 283 82 400 494.40 230 63500 381.00 1
125 89 550 59140 60 42000 27600 164 119 70C 793.60 99 70 200 46260 2
49 60450 514.75 15 18 700 160.50 80 115 10« 1086 5« 39 53 600 492 00 3
3 7600 9800 » » » 36 86 00« 1 072.00 15 36700 46400 4
1 3 450 5550 1 3750 6450 9 2950« 453 00 3 9850 151.50 5
2 9150 186.00 1 4 850 106 00 2 8 900 180 00 1 4 500 9200 6
1 5850 154.50 » » » 2 1040« 244 00 1 5150 11950 7
» » » 1 6 650 20100 4 25400 732 00 2 12 700 3b6.00 8
» » » » » » » » » » » » 9
» » » » » » » » » » » » 10
» » » » » » » » » » » 11
» » » » » » 1 12000 67200 » » » 12
» » » » » » 1 13 150 810.00 1 13000 792.00 13
» » » » » » » » » » » 14
» » » » » » » » » » » » 15
» » » » » » » » » » » » 18
» » » » » » » » » » » » 17
» » » » » » » » » » » » 18

589 289550 2281.15 445 167550 1357 60 582 502550 6537 50 391 269200 332060
1 5600 336 00 4 15200 175800 3 5050 303 00

589 289550 2281.15 446 173150 169360 586 517 750 829650 394 274250 362360

kattur

Dalas/sla Bardaatrandarsýsla

1925 1927 1925 1927

Tala Skattak. Eignar- Tala Skattak. Eignar- Tala Skattak. Eignar- Tala Skattak. Eignar-
gjaid. eign skattur ajald. eign akattur njald. eign akattur gjald. eign akattur

64 500200 180.20 59 441 700 146 70 53 417 900 15290 68 536200 196.20 1
21 245 800 140.80 21 250 700 145.70 13 157 900 92.90 12 149900 88.90 2
15 254500 185.40 10 168900 122.68 12 196 700 140.10 9 153300 111.96 3
7 161000 143.50 3 63 >00 5265 6 126 700 106 05 6 127 70o 107.55 4
1 27 700 2765 2 53900 5285 5 133100 12965 3 80300 78.45 5
1 .32500 36.00 2 66900 75.80 1 37400 4580 1 33b00 3820 6
3 138600 190.20 2 95500 133.00 » » » 2 85600 113.20 7
» » » » » » » » » 1 63000 11000 8
» » » » » » .» » » 1 91300 194.90 9
» » » » » » 1 103300 234.20 » » » 10
» » » » » » » » » » » » 11
» » » » » » » » » » » » 12
» » » » » » » » » » » » 13
» » » » » » » » » » » » 14
» » » » » » » » » » » » 15

112 1 360300 903.65 99 1140 700 729.38 90 1 173000 901.60 103 1 320 900 1 039.36
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Tekju-

Nr.
ísafjarðars/sla

1925 1927

Tala
gjald.

Skattskyldar
tekjur

Tekju-
akattur

Tala
gjald.

Skattskyldar
tekjur Tekjuskattur

1 100-500 ................... 600 178000 1068.00 662 177600 1065 60
2 500— 1 þús....................... 303 223900 1 488.20 201 151 350 1 009 80
3 176 253700 2397.50 98 137600 1 280.00
4 2— 3 — ................... 45 108750 1365 00 27 64100 79600
5 3— 4 — ................... 12 41000 654 00 4 13 500 213 00
6 4— 5 — ................... 7 31600 64800 2 8600 16800
7 5— 6 — ................... 4 21600 528 00 1 5250 124 50
g 6— 7 — ................... 1 6350 183.00 » » »
g 7— 8 — ................... 1 7350 246 50 1 7100 229.00

10 8_ g — ................... 2 17100 672.00 » » »
11 9—10 — ................... 1 9650 43050 » » »
12 10— 12 — ................... » » » » » »
13 12— 15 _ ................... » » » » » »
14 15— 20 — ............. 1 16900 1356.00 » » »
15 2Ö— 30 — ................... » » » » » »
16 30— 50 — ................... » )) » » » »
17 50—100 — ................... » )) » » » »
18 100 þús. og yfir ............. » )) » » » »

Einstaklingar 1153 915900 11 036.70 996 565100 4 885.90
Féíög 8 28100 3653.50 4 13 700 1 136 50

Alls 1161 944000 14 690 20 1000 578800 6022.40

Eignar-

ísafjarðarsýsla

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15

5— 10
10— 15
15- 20
20— 25
25- 30
30- 40
40- 50
50— 75
75— 100 

100- 150 
150- 200 
200- 300 
300— 500 
500—1000 

1000 þús. <

1925 1927

Tala
gjald.

Skattakyld
eign Eignarskattnr tala

gjald.
Skattskyld

eign Eignarskattur

73 546 400 18140 61 464000 15900
35 421400 246 40 28 328 100 18810
16 294400 225.28 14 238 200 17384
8 178500 155 75 9 210100 189.15
7 189300 18595 4 107 100 10465
4 137 500 15900 5 182 700 220.40
4 167100 218 20 2 87800 117.60
4 215300 32990 » » »
2 163 200 331.60 1 90100 191.30
» » » » » »
» » » » » »
» » » » » »
» » » » » »
» » » » » »
» » » » » »

153 2313100 203348 124 1708100 1 344.04Alls
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kattur

Nr.Stranduýsla HdnaTatnssýsla

1925 1927 1925 1927

Tala
(jald.

Skattsk.
tekjur

Tekju-
skattur

Tala
gjald.

Skattsk.
tekjur

Tekju-
skattur

Tala
ajald.

Skattsk.
tekjur

Tekju-
skattur

Tala
gjald.

Skattsk.
tekjur

Tekju-
skattur

221 64250 385.50 243 64050 384 30 666 187100 112260 718 194100 1 16460 1
83 59900 39620 50 37350 24880 344 243250 1 602 00 256 189250 1258.00 2
31 42500 38950 16 22400 208 00 231 325300 303150 90 122 050 1110.75 3
10 24800 31600 5 13350 17700 74 184200 2352.00 21 49600 614*00 4
3 10 350 166.50 4 13200 204.00 20 69600 1 128 00 7 24 500 39900 5
1 4800 104.00 » » » 15 65950 1 318 00 7 32050 66600 6
» » » » » » 7 38450 956.50 3 15 350 353.50 7
1 6100 16800 » » » 1 6150 171.00 » » » 8
» » » » » » » » » 2 15050 517.50 9
» » » » » » » » » » » » 10
» » » » » » » » » » » » 11
» » » » » » 1 10850 547.00 » » » 12
» » » » » » » » » » » » 13
» » » » » » » » » » » » 14
» » » » » » » » X » » » » 15
» » » » » » » » » » » » 16
» » » » » » » » » » » » 17
» » » » » » » » » » » » 18

350 212700 192570 318 150350 122210 1359 1130850 1222860 1104 641950 608335
2 3850 97.00 1 2200 110.00 5 54150 323750 5 36000 2151.00

352 . 216550 2022.70 319 152550 1 332.10 1364 1185000 15466.10 1109 677950 j8 234.35

kattur

Stranda«ýsla Hdnaratnssýsla

1925 1927 1925 1927

Tala Skattskyld Eignar- Tala Skattsk Eignar- Tala Skaltsk. Eignar- Tala Skattsk. Eignar-
gjald ►ign skattur ajald elgn skattur gjald. eign akattur gjald. eign skuttur

35 264 900 8990 37 287800 10280 150 1 137 000 387 00 138 1060200 370 20 1
18 226 900 136 90 16 199300 11930 92 1 128800 668 80 79 971900 576.90 2

7 115300 8236 12 213500 160 20 39 660900 481 08 35 592 900 431 68 3
3 70 400 6360 1 22100 1915 19 414000 355 00 15 331200 28680 4
1 27100 26.65 3 84 000 84 00 11 304 800 303.20 6 165400 164.10 5
4 133600 151.20 2 72000 8600 12 419100 490.20 11 385200 45140 6
» » » 1 42500 5600 9 405500 550.00 7 312 700 42240 7
» » » » » » 6 348800 572 40 7 400 000 647.00 8
» » » » » » 1 91100 194 00 » » 9
» » » » » » 1 124500 319.00 » » 10
» » » » » » » » » » » 11
» » » » » » » » » » » 12
» » » » » » » » » » » 13
» » » » » » » » » * » 14
» » » » » » » » » » » 15

68 838 200 55061 72 921 200 627.45 340 5 034 500 4 320.68 298 4 219500 3350.48
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Nr.

/

Tekjw-

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
lt
12
13
14 
1» 
16
17
18

100 -500 ..'..............................
500 - 1 þús...........................

1— 2 — .......................
2— 3 — ........................
3— 4 — ........................
4— 5 — .......................
5— 6 — .......................
6— 7 — ........................
7— 8 — .......................
8— 9 — ........................
9— 10 — ........................

10-12 — ........................
12—15 — .......................
15-20 - .......................
20- 30 — ............... ..
30- 50 — .......................
50—100 - .......................

180 þns. og yfir .................
Eiostaklingar

Félðg
Alls

1
2
3
4
5 
8
7
8 
9

10
11
12
13
14 
13

5— 10 þús.
10— 15
15— 20 —
20— 25 —
25- 30
30— 40 —
40- 50 —
50— 75 —
75— 100 —

100— 150 —
150- 200 —
200— 300 —
300- 500 —
500-1000 —

1000 þús. og yfir...............

SkagaQarðsn/sla

1925 1927

Tala Skattakyldar
tekjur

Tekju-
akattur

Tala
gjald.

Skattakyldar
tekjur Tekjuakattur

671 172250 1 033.50 665 167 750 100650
199 142200 93860 229 165400 1094.20
134 192900 182150 112 154800 1426 00
48 111200 1396.00 21 51950 66100
19 65600 1056.00 10 33100 51300
7 32950 70200 4 19750 438.00
6 33400 842.00 2 10 300 239.00
1 6350 18300 1 6 200 17400
2 15 700 563.00 2 15 200 52800
> > > 1 8350 320.00
> > > > > >
1 11150 578^0 > > >
> > > > > >
> > > > > >
> > > > > >
> > > > > >
> > > > > >
> > > > > >

1086 783 700 9114.10 1047 632300 6399.70
5 12 250 711.00 3 11600 69600

1091 795950 9825.10 1050 644400 7 095/70

Eignar-

SkagaQarðan/sla

1925 1927

Tala
Kjald.

Skattakyld
«*gB Blanarakattur Tala

gjald.
Skettekyld

egn Eignarakattar

117 910700 325.70 124 970600 350.60
55 658400 38340 46 573 400 343.40
37 684500 52540 33 568600 418.32
15 334200 291.30 14 316100 278.15
5 140600 14090 8 223700 223.55

12 389800 431.60 6 198800 223.60
6 254600 33520 4 172500 229.00
3 174000 285.00 3 178 300 297.90
1 92300 197.90 1 89000 188.00
> > > > > >
> > > > > >
1 245 600 849.00 1 213800 690.00
> > > > > >
> > > > > >
> > > > > >

252 3884700 3765.40 240 3504800 3242.52Alls
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fattur

Nr.EyjafjarOartýala Þingeyjaraýala

1925 1927 1925 1927

Tala
tjald.

Skattsk.
tekjur

Tekju
skattur

Tala
gjald.

Skattsk.
tekjur

Tekjn-
skattnr

Tala
gjald.

Skattsk.
tekjur

Tekju-
skattur

Tala
gjald.

Skattsk.
tekjur

Tekju-
skattur

664 195700 1 17420 683 199700 1 198.20 777 239 450 1436.70 815 235300 1411.80 1
358 258 700 1 711.60 2»3 210500 139100 396 287 900 1907.20 306 216500 1426.00 2
124 171 150 1575.25 74 102 750 949.25 176 246350 2287 25 101 138100 1 263 50 3
34 83000 1048.00 13 32800 422.00 42 98150 1207 00 8 19250' 24100 4
14 48250 775.50 5 17900 297.00 14 48950 796.50 4 13 700 21900 5
7 34000 744.00 » » » 4 18950 4060H 2 9250 194.00 6
4 21700 533.00 » » » 4 22 000 548.00 2 10750 261.50 7
» » . » 1 6 300 180 00 » » » » » » 8
3 22000 736.00 1 7100 229.00 3 23300 827.00 1 7 500 257.00 9
» » » » » » 2 17 400 606.00 » » » 10
2 18 350 775.50 » » » » » » » » » 11
1 10300 492.00 » » » 2 21000 1024.00 » » » 12
» » » » » » 1 13000 792.00 » » » 13
» » » » » » 1 18850 1 695 Oii » » » 14
» » » » » » 1 25700 3027.00 » » » 15
» » » » • » » » » » » » 16
» » » » » » » » » » » » 17
» » » » » » » » » » » » 18

1211 863150 9565.05 1070 577050 4666.45 1423 1081 000 16 64965 1239 650350 5 273.80
3 400000 40679.110 » » » 5 51550 296400 3 13950 837.00

1214 1263150 50 244.05 1070 577 050 4666.45 142» 1132550 1961365 1242 664 300 611080

kattur

EyjafjarOaraýgla Þlngeyjaraýgla

1925 1927 1925 1927

Tala Skattskrld Eiguar- Tala Skattsk. Eignar- Tala Skattsk. Eifpiar- Tala Skattsk. Eignar-
0aM. eigu akattur gjald. elgn ■knttur gjald. etgn akattur gjald. eign skattur

106 865000 27500 120 916500 31650 137 1067500 382.50 146 1104300 374.30 1
62 763 600 45360 66 804 800 474 80 88 1070300 630 30 77 943900 558.90 2
26 446100 327 32 26 450 200 33224 34 587200 432.64 34 585500 430.60 3
13 287 000 248.50 16 360100 316.15 11 244 700 21305 8 167800 139.70 4
6 162 700 160.05 9 238 560 231.75 5 134 900 132.35 7 189900 186.85 5
8 269800 30760 7 227 200 251.40 5 168700 192.40 8 278 000 32400 6
4 175 400 234.80 4 180 400 244.80 2 93100 128.20 2 91900 125.30 7
4 229800 373.40 4 246909 42470 » » » » » » 8
1 76900 151.70 2 176 600 371.80 3 250 600 515.00 2 188000 406.00 9
l 107300 250.20 » »< » 1 115000 281.00 » » » 10
» » » » »1 » » » » » » » 11
1 250500 873.50 » »1 » » » » » » » 12
» » » 1 428200 1762.00 » » » » » » 18
» » » » » » » » » » » 11
» » » » »' » » » » » » » 45

232 3574100 3655.67 255 4029400 472614 286 3732000 2907.44 284 3549300 2 54615
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Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15

Tekju

N orðnr-Mfilas/sla

1925 1927

Tala
gjald.

Skattskyldar
tekjur

Tekju-
skattur

Tala
gjald.

Skattskyldar
tekjur Tekjuskattur

100—500 .............................. 397 131050 78630 462 137 900 827.40
500— 1 bús....................... 303 227 450 1 516 b0 233 167 7110 1 107.80

1— 2 — ............. 157 215800 1981 00 87 114 750 1 025.25
2— 3 — ................... 22 51 700 63800 7 16900 2)200
3— 4 — ................... 13 47200 792-00 2 6500 99.00
4— 5 — ................... > » » » » »
5— 6 — ................... 2 10550 251.50 » » »
6— 7 — ................... 3 19600 582.00 » » »
7— 8 — ................... 1 7 250 239.50 » » »
8— 9 — ................... » » » » » »
9-10 — ................... 1 9300 39900 » » »

10— 12 — ................... » » » » » »
12— 15 — ................... 1 13000 792.00 » » »
15_ 20 — ................... » » » » » »
20— 30 — ................... » » » » » »
30— 50 — ................... » » » » » »
50—100 — ................... » » » » » »

100 þús. og yflr............. » » » » » »
Einstaklingar 900 732900 7 977 90 791 443 650 3271.45

Félóg 3 15550 1201.00 3 14 700 84900
Alls 903 748450 9 17890 794 458 350 4 120.45

5- 10 þús.
10— 15 —
15- 20 —
20- 25 —
25- 30 —
30- 40 —
40— 50 —
50- 75 —
75— 100 —-.

100- 150 __
150- 200 __
200— 300 —
300— 500 —
500- 1000 —

1000 þús. og yflr...........

Eignar

Norðnr-Mfilasýsla

1925 1927

Tala
gjald.

Skattskyld
eign Eignarskattur Tala

gjald.
Skattskyld

eign Elgnarskattnr

86 676 600 246.60 93 705900 24090
35 415800 240 80 33 393100 228.10
17 293400 216.08 17 298500 222.20
10 220700 19105 6 133600 116.40
8 218400 21560 12 335600 335.40
7 231 400 259.80 7 244700 286.40
1 48000 67.00 » » »
» » » 1 53300 80.90

• 2 158700 318.10 1 86100 179.30
» » » » » »
» » » » » »
» » » » » »
» » » » » »
» » » » » - »
» » » » » »

166 2263000 1 755.03 170 2250800 1689.60Álls
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skattur

Nr.Snðnr-Kól&sýgla AuBtur-Skaftafellggýgla

1925 1927 1925 1927

Tala
gjald.

Skattsk
takjur

Tekju-
skattur

Tala
gjald.

Skattsk.
tekjur

Tekju-
skattur

Tata
gjald.

Skattsk.
tekjur

Tekju-
skattur

Tala
gjald.

Skattsk.
tekjur

Tekju-
skattur

475 147 900 887.40 539 159400 956.40 211 57150 342.90 128 32800 196.80 1
349 264 350 1 765.80 285 217 950 1458.60 68 49550 328.40 23 16050 105.40 2
282 418 300 4 018.50 156 227 400 2163.00 22 30 650 283.75 12 15 700 139.50 3
110 306 750 4 155 00 38 93 050 1177.00 5 12 700 164.00 1 2250 27.00 4
32 121 950 2 122.50 10 34 400 552.00 2 6150 88.50 1 3300 51.00 5
13 56800 1128.00 9 41900 884.00 » » » » » » 6
9 48500 1 183.00 4 22 400 568.00 » » » » » » 7
2 12300 342.00 3 19 700 58800 » » » ■ » » » 8
3 22 500 771.00 2 14600 486.00 » » » » » » 9
3 25900 1 024.00 1 8550 336.00 » » » » » » 10
2 19 250 856.50 1 9500 417.00 » » » » » » 11
2 20 800 1 005 00 2 22900 1223.00 » » » » » » 12
2 26550 1660.00 » » » » » » » » » 13
2 31300 2 319.00 » » » » » » » » » 14
2 51700 6130.25 » » » » » » » » » 15
» » » » » » » » » » » » 16
2 121750 20 934.00 » » » » » » » » » 17
» » » » » » » » » » » » 18

1290 1696600 50 301.95 1050 871 750 10 809 00 308 156200 1 207.55 165 70100 519.70
7 49850 3510.75 3 9300 556.50 1 7 250 447.00 1 6600 396 00

1297 1746 450 53 812.70 1053 881 050 11 365 50 309 163450 1 654 55 166 76 700 91570

skattur

Snðnr-Hílasýsla AnBtur-SkaftafellBaýgla

1925 1927 1925 1927

Tala Skattskyld Eignar- Tala Skattsk. Elgnar- Tala Skattsk. Eignar- Tala Skattsk. Eignar-
gjald. eign skattur sjald. eign skatlur gjald. eign skattur gjald. eign skattur

88 678 000 238.00 95 721 900 246.90 37 285 800 100.80 39 290600 95.60 1
51 619 300 364 30 46 573 700 343.70 13 156 400 91.40 10 117 800 67.80 2
25 448 700 338 44 15 255300 186.36 4 67100 48.52 3 49600 35.52 3
8 167 900 139.85 7 155 000 134.50 » » » » » » 4
8 219 300 216.95 9 243900 239.85 » » » » » » 5
4 137 400 158 80 6 202800 231.60 » » » » » » 6
4 176700 237.40 7 306100 409.20 1 47 000 65.00 1 47500 66.00 7
7 389 800 616.40 4 247 600 426.80 » » » » » » 8
2 162000 328.00 1 76900 151.70 » » » » » » 9
1 120400 302.60 » » » » » » » » » 10
» » » » » » » » » » » » 11
1 269300 967.50 1 241900 830.50 » » » » » » 12
1 394 300 1 592.50 1 351 500 1 378.50 » » » » » » 13
1 549000 2 415.00 1 551000 2 427.00 » » » » » » 14
» » » » » » » » » » » » 15

201 4332100 7 915.74 193 3927 600 7006.61 55 556300 305.72 53 505500 264.92

Alþt. 1930. A. (42. löggjafarþing). 59
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Hr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Tekju-

V estnr-Skaftafellssýsla

1925 1927

Tala
gjald.

Skattskyldar
tekjur

Tekju-
skattur

Tala | 
gjaid. |

Skattakyldar
tekjur Tekjmkattur

100—200 ................. 309 84 800 508.80 269 69800 41880
500 1 þús.......... 142 106000 706.00 94 68500 454 00

1— 2 — .... 87 120900 1117.50 44 57500 5'0 50
2— 3 — ................... 27 65 250 81900 10 24400 308.00
3— 4 — ................... 9 29950 46650 3 11100 18900
4— 5 — ................... 1 4 950 110.00 » > >
5— 6 — ................... > > > » > »
6— 7 — ................... 1 6100 168.00 » » »
7— 8 — ................... > » > > > »
8— 9 — ................... > > > > > »
9—10 — ................... > > » > > >

10— 12 — ................... > > > > > »
12— 15 — ................... > > > > > »
15_ 20 — ................... > > » » » »
20— 30 — ................... > > » > > »
30— 50 — ................... > > > > > »
Én_inn — .................... > > > > > »

100 bús. oc yfir . > > > > > »
Einstaklingar 576 417 950 389580 420 231 300 188030

Félög 1 6550 393.00 1 3750 225 00

Alls 577 424 500 428880 421 335050 2105.30

Eignar-

Vestnr-Skaftafellssýsla

1925 1927

Tala
gjald.

Skattfkyld
eign Eignarskattur Tala

gjald.
Skattskyld

eign Eignarskattur

5 - 10 þús. .. 60 458 700 158.70 56 428100 148.10
1(1— 15 ‘— .. 37 455 500 27050 26 308 300 17830
15_ 20 — ............... 11 193 300 143.96 13 223 700 164.44
20— 25 — ............... 2 41 800 34.70 1 24300 22.45
25— 30 — ............... 3 81200 7980 3 83 900 83 85
30— 40n- ............ 6 210100 246.20 4 133900 151.80
40 - 50" ’— ............... > > > > » »
50— 75 — ............... > > > > > >
75— 100 — ............... > > > > > >

100 150 — ............... > > > 2 205100 462.40
150— 200 — ............... 1 192100 589.40 » > »
200— 300 — ............... > » » » > »
300— 500 — ............... > » » » > »
snn_ inno — ............... > > » > » »

1000 þús. og yfir > > » > > »
Alls 120 1632 700 1 523.26 105 1407 300 1211.34
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skattur

Nr.Rangirrallasýsla Árnessýsla

1925 1927 1925 1927

Tala
gjald.

Skattsk.
tekjur

Tekju-
skattur

Tala
gjald.

Skattsk.
tekjur

Tekju-
skattur

Tala
gjald.

Skattsk.
tekjur

Tekju-
skattur

Tala
gjald.

Skattsk.
tekjur

Tekju-
skattur

991 275 450 1 652.70 1013 239600 1 437.60 673 233800 1402.80 669 211 200 1267.20 1
342 251200 1667 60 230 172350 1148.80 438 322 800 2144.40 338 234850 1540.80 2
140 196250 1 823.75 49 61700 533.50 184 250 300 2282.50 136 184400 1678.00 3
26 62700 786.00 6 13650 16500 34 80950 1007.00 17 40850 511.00 4
6 20850 337.50 1 3050 43.50 17 55900 861.00 8 27 550 442.50 5
1 5000 112.00 1 5000 112.00 5 21750 430.00 2 9350 198.00 6
1 5 350 129.50 » » » 3 17100 441.00 1 5850 154.50 7
> » » » » » 2 12 500 354.00 » » » 8
» » » » » » » » » 2 12450 351.00 9
» » » » » » » » » » » » 10» » » » » » » » » » » » 11
» » » » » » » » » » » » 12
» » » » » » » » » » » » 13
» » » » » » » » » » » » 14
» » » » » » » » » » » » 15
» » » » » » » » » » » » 16
» » » » * » » » » » » » » 17
» » » » » » » » » » » » 18

1507 816800 6509.05 1300 495350 3 440.40 1356 995100 8922.70 1173 726500 6143.00
1 2200 13200 » » » » » » » » »

1508 819000 6641.05 1300 495 350 3 440.40 1356 995100 892270 1173 726 500 6143.00

skattur

Rangirrallasýsla • Árnessýsla

1925 1927 1925 1927

Tala Skattsk. Eignar- Tala Skattsk. Eignar- Tala Skattsk. Eignar- Tala Skattsk. Eignar-
gjald eiRn skattor gjald, eign skattur gjald. eign skattur gjsld. eign skattur

128 973200 33320 127 961900 326.90 157 1198900 413.90 144 1097 300 377.30 1
63 748 600 433.60 54 663 700 393.70 68 829 800 48980 76 916500 536.50 2
30 516300 37956 21 365 700 270.84 46 802500 595 00 41 689900 499.88 3
10 218600 18790 6 135 500 119 25 12 276700 247.05 11 248900 219.35 4
5 138900 13835 4 110900 110.35 7 184500 17875 4 108 800 107.20 5

10 355 600 421.20 8 268 900 30580 3 108500 13000 5 172 200 199.40 6
1 42800 5660 1 44 200 59.40 4 184300 252 60 2 94 300 130.60 7
1 70 200 131.60 1 67 700 124.10 1 67 000 12200 2 119100 199.30 8
» » » » » » 1 78800 157 40 » » » 9
» » » » » » 1 108400 254.60 1 104 000 237.00 10
» » » » » » » » » » » » 11
» » » » » » » » » » » » 12
» » » » » » » » » » » » 13
» » » » » » » » » » » » 14
» » » » » » » » » » » 15

248 3064 200 2082.01 222 2618500 1710 34 300 3839 400 2841.10 286 3551000 2 506.53
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Tekju-

Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

1
2
3
4
5
6
7
8
9

100—500 ...................................................................
500— 1 pás............................................................

1— 2 — ..........................................
2— 3 — .........................................................
3— 4 — .........................................................
4— 5 - .........................................................
5— 6 — .........................................................
6— 7 — .........................................................
7— 8 — .........................................................
8— 9 — .........................................................
9— 10 - .........................................................

10— 12 — .........................................................
12— 15 — .........................................................
15_20 — ........................................ •..............
20- 30 — .........................................................
30- 50 — .........................................................
50—100 — .........................................................

100 þús. og yfir ...................................................
Einstaklingar

Félög
Alls

Sýsl-

1925

Tala
gjaldenda

Skattskyldar
tekjur Tekjuskattnr

8525 2 521850 15131.10
4 389 3232300 21 469.40
2363 3330300 31 050.50

613 1526 400 19494.00
207 722 950 11 752.50

73 331000 681600
46 251800 6242.00
25 159700 4632.00
15 112950 388650
10 85200 3336.00

7 66550 2923.50
10 108550 5492.00
7 92150 5 705.00
5 84 400 6801.50
3 77400 9 157.25
3 104 000 14606.00
2 121750 20934.00
» » »

16303 12929 250 189429.25
70 1000 450 119301.50

16373 13 929 700 308 730.75

Eignar-

5— 10 þús.
10— 15 —
15— 20 —
20— 25 —
25- 30 —
30— 40 —
40- 50 —
50— 75 —
75— 100 —

100- 150 —
150— 200 —
200- 300 —
300- 500 —
500-1000 —

1000 þús. og yfir.................................................
Alls

Sýsl-

1925

Tala
gjaldenda

Skattskyld
eign Eignarskatttir

1602 12 358800 4348.80
813 9902800 5837.80
389 6 751100 4989.38
165 3673300 3 199.95
90 2462600 2433.90

101 3484 700 4040.40
48 2133500 2875.00
32 1837 700 2985.10
17 1407800 2880.40
9 1045800 2572.20
2 345 800 1025.20
3 765 400 2690.00
1 394300 1592£0
1 549000 2415.00
» » »

3273 47112600 43885.63
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skattur

urnar Állt landlð

1927 1925 1927

Tala
gjald.

Skaltsk.
tekjur

Tekju-
skattur

Tala
gjald.

Skattakyldar
tekjur Tekjuskattur Tala

gjald.
1 Skattsk. 

tekjur Tekjuskattur

8 656 2397 650 14 385.90 10403 3197000 19 182.30 10 709 3 121 050 18 726.50
3312 2414 850 16006 80 7 047 5341250 35 683.40 6 302 4 718 250 3144400
1384 1 899 350 17 418.25 4 758 6 957 700 66 301.50 3971 5815 700 55 467.75

277 675 950 8 533.00 2 022 5 088 400 65 372 00 1806 4 487 450 57 241.00
85 291700 4 671.00 947 3313650 5395350 884 3088 500 50 223.00
38 176 150 3 702.00 461 2090650 43 432.00 425 1 919 900 39396.00
20 107 850 263250 259 1424850 35 500 50 235 1301600 32650.50
13 82 650 238500 163 1 060 400 31 350.00 136 885 800 26 220.00
10 74 550 253850 109 823350 28 422 00 1W 859500 29613.00
4 33 600 1296.00 62 528 050 20668.00 70 597350 23 428.00
2 18 900 825 00 52 504150 22 600.00 42 400800 17 676.50
3 33900 1785 00 65 721 750 36 270.C0 50 551700 28 403.00
1 13000 79200 59 808600 52 403 50 35 472 450 30102 00
» » » 33 919 700 76 425 50 19 329 400 27390.00
1 23 250 2545.75 39 948200 10755725 19 448 000 48 013.25
» » » 22 816800 119344.00 3 115 650 17 166 00
» » » 12 807400 149240.00 2 134 350 24 918.00
» » » 2 541 750 130 130 00 » » »

13806 8243350 79 516.70 26535 35893650 1093835.45 24 822 29 247 450 558078 50
50 156 500 1035100 184 5 775250 1 117003.00 147 1006800 94 788.05

13856 8 399 850 89867.70 26 719 41668900 2210838.45 24969 30254250 652866.55

skattur

Nr.

1
2
3
4
5
6
7

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

urnar Allt landlð

1927 1925 1927

Tala
gjald.

Skattskyld
eign

Eignar-
skattur

Tala
gjald.

Skattskyld
eign Eignarskattur Tala

gjaid.
Skattskyld

eign
Eignar-
skattur

1613 12362000 4 297.00 2139 16560900 5865.90 2124 16 531 600 5 831.80
740 9095800 5394 80 1 130 13850500 8 200.60 1072 12889000 7 652.70
348 6 012000 4 430 40 565 9 849 100 7 289 62 521 9233300 6 822 44
125 2781 800 2422.70 266 5949400 5200.50 225 5141200 4 478.10
93 2551900 2525.85 164 4524700 4491.55 156 4 448 100 4 418 55
96 3 323 200 3 882.40 197 6826400 7940 00 196 6 787300 7 969.00
42 1 894 700 2 571.40 105 4 696200 6347.20 95 4207300 5 608.60
30 1813 600 3070.80 109 6535000 10994.00 110 6359300 10942.10
11 975 200 205660 52 4 451200 9 245 60 50 4 700500 9 835.20
5 544 800 1284 20 38 4666 400 11 863.40 34 4 691 000 1164360
1 162900 472.60 24 4099900 12 144.00 18 2561 900 7562.20
2 455 700 1520.50 32 7 847 000 27107.50 29 6 197 200 21132.50
2 779 700 3 140.50 13 4897100 19584.00 14 5662 700 22628.50
1 551000 2 427.00 11 6 957000 32073.40 11 3159800 14563 40
» » » 2 3200 000 18 642.00 2 2 454 000 13 420.00

3109 43 304 300 39 496.75 4 847 104 910800 186998.27 4 657 95 024 200 154 508.69
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Hd. ISS. Frumvarp

til laga um fasteignaskatt.

Flutningsm.: flaraldur Guðmundsson.

t gr.
Af öllum fasteignum á landinu, sem ekki eru sérstakiega undanþegnar, 

skal greiða árlega skatt af virðingarverði eftir fasteignamatslögum. Nefnist 
skattur þespi fasteignaskattur.

2. gr.
Fasteignaskattur samkv. 1. gr. skal nema:

a. af óbyggðum byggingarlóðum i kaupstöðum og kauptúnum, sem bafa 
yfir 500 ibna, 1.5%.

b. af byggðum byggingarlóðum i kaupstöðum og kauptúnum, sem hafa 
yfir 500 ibúa, 1%.

c. af öllum öðrum jarðeignum, þnrrabúðnm, grasbýlum, lóðum og lendum
— að frádregnu verði jarðabóta og annara mannvirkja, sem ekki eru 
orðin fullra 10 ára gömul og talin eru með i fasteignamatsverði lands- 
ins —, einnig af jarðaritökum, sem eru fráskilin jörðum, svo sem: 
námum, varplöndum, rekaréttindum, veiðirétti í ám og vötnum og 
öðrnm vatnsréttindum, 8%o.

d. af búsum, bryggjum og öðrum mannvirkjum, sem ekki eru talin með 
i fasteignamatsverði lóða eða jarðeigna, til hvers sem þau eru notuð 
og úr hvaða efni sem eru, 2.6%*

3. gr.
Þeir kaupstaðir og hreppsfélög, sem samkvæmt sérstökum lögum 

leggja árlegan skatt á fasteignir i umdæmi sinu til sveitar- eða bæjarsjóðs eða 
sýsluvegasjóðs, mega ekki, eftir að lög þessi ganga í gildi, taka árlega hærri 
fastan skatt af hverri tegund fasteigna en rikissjóður tekur samkvæmt 2. gr. 
Þó er þeim kaupstöðum og kauptúnum, sem húseigendum að kostnaðarlausu 
annast sorphreinsun, sótbreinsun og salernahreinsun og ráðstafanir til útrým- 
ingar rottum og varnar gegn eldsvoða, heimilt að ieggja árlegan viðbótarskatt 
á húseignirnar til þess að standast þann kostnað. Þó má sá skattur aldrei 
nema meira en 3%o af fasteignamatsverði. Akvæði 6. gr. um undanþágu und- 
an fasteignaskatti af húsum ná ekki til þessa viðbótarskatts.

4. gr.
Byggingarlóð samkv. 2. gr. a. og b. telst hver sú lóð, sem bæjarstjórn 

eða hreppsnefnd hefir ekki með sérstökum samningi eða samþykkt ætlað til 
annara afnota en byggingarlóða. Byggð lóð telst, auk þess svæðis, er hús stend- 
ur á, sú lóð, sem ákveðið er með skipulagsuppdrætti eða samþykkt bæjar- 
stjórnar eða hreppsnefndar, að fylgja skuli húsinu og ekki sé leyfilegt aðreisa



á annað hús. Nánari ákvæði um þessi alriði setur fjármálaráðherra með 
reglugerð.
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5. gr.
Eigandi greiðir skattinn, nema nm leignjarðir, leignlóðir eða önnnr samn- 

ingsbnndin jarðarafnot sé að ræða og árleg leiga eða eftirgjald fyrir þan sé 
undir 6% af fasteignamatsverði. Sé leigan eða eftirgjaldið undir 6%, en 
yfir 4% af fasteignamatsverði á ári, greiðist skatturinn af eiganda og leigj- 
anda eftir reglum, er fjármálaráðherra setur, en sé leigan eða eftirgjaldið eigi 
yfir 4%, greiðist skatturinn allur af leigjanda.

6. gr.
Undanþegnar fasteignaskatti eru: fasteignir ríkissjóðs, sveitarsjóða, 

sýslusjóða og bæjarsjóða, nema jarðeignir, lendnr og lóðir, sem leigðar eru 
til ábúðar, á erfðafestn eða á annan hátt fyrir lægri leigo eða eftirgjald en 
sem svarar 3% af fasteignamatsverði á ári. Ennfremur eru undanþegnar fast- 
eignaskatti íslenzkar kirkjnr, sjúkrahús, skólahús og hús annara fikja með 
tilheyrandi lóðum, að svo miklu leyti sem þan eru notuð af sendimönnnm 
þeirra i milliríkjaerindum. Verkamannabústaðir, sem rikissjóður og bæjar- eða 
sveitarsjóðir leggja fram styrk til að reisa, skulu undanþegnir fasteignaskatti 
fyrstu 10 árin eftir að þeir hafa verið reistir.

Hús eða lóð, sem eigi er 100 króna virði, eru undanþegin fasteigna- 
skatti, enda telst skattorinn aðeins af heilum hundruðum, en þvi, sem um- 
fram er, skal sleppt. Hið sama gildir um itök og hlunnindi.

Ef ágreiningur ris nm skattskyldu fasteignar, sker fjármálaráðherra úr, 
en heimilt er aðiljnm að skjóta máhnu til dómstólanna.

7. gr.
Ef fasteign, sem metin hefir verið i einn lagi, er skipt og eigendu- 

æskja þess, að hver hluti sé talinn sérstaklega til skattgjalds, skuln' þeir bera 
það mál undir lögreglnstjóra, sem leggur það undir úrskurð ráðuneytisins á- 
samt tillögum sinum.

8. gr.
Fasteignaskatt skal greiða i því lögsagnarumdæmi, sem eignin er. Ef 

skattgreiðandi er þar eigi heimilisfastur, skal hann hafa þar umboðsmann, er 
geri skil fyrir skattinum. Ef engi umboðsmaður er tilnefndur, telst sá nm- 
boðsmaður, er eignina hefir til nytja, og ef fleiri eru, þá sá þeirra, er lögreglu- 
stjóri — í Reykjavík tollstjóri — velur.

9- gr.
Fasteignaskattur skal í 2 ár frá gjalddaga ganga fyrir öllum veðkröfum 

i eignum þeim, er hann hvilir á.
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10. gr.
Ef hús eða önnur mannvirki eru rifin, brenna eða ónýtast á annan 

hátt á fyrra helmingi almanaksárs, greiðist ekkert gjald á þvi ári, en vilji 
þetta til siðar, greiðist fullt gjald.

11- gr.
Gjalddagi skattsins er i kaupstöðum 1. febrúar ár hvert, en annars- 

staðar á landinu á manntalsþingum. í Reykjavík innheimtir tollstjóri skattinn, 
en lögreglustjórar annarsstaðar á landinu. Sé skatturinn eigi greiddur innan 
mánaðar frá gjalddaga, skal reikna dráttarvexti, l*/o fyrir hvern mánuð eða 
brot úr mánuði.

12. gr.
Heimilt er kaupstöðum og hreppsfélögum að hækka skattgjald það, er 

um ræðir i 2. gr., um 100 o/o, og rennur sú hækkun öli i hlutaðeigandi bæjar- 
sjóð eða sveitarsjóð, enda falli þá jafnframt niður fasteignagjöld þau, sem ár- 
lega hafa verið greidd i hiutaðeigandi bæjarsjóð eða sveitarsjóð eða sýslu- 
vegasjóð af fasteignum i hreppnum eða kaupstaðnnra. Skattgjald samkvæmt 
þessari grein innheimtist af lögreglustjórum — í Reykjavik tollstjóra — sam- 
timis skattgjaldinu samkvæmt 2. gr. Sama er um viðbótarskatt af húseignum 
samkv. 3. gr., ef heimild þessarar greinar er notuð.

13. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1931 og falla þá jatnframt úr gildi lög 

nr. 66, 27. júní 1921, og öll önnur lög og lagaákvæði, er fara i bága við 
þessi lög.

Greinargerð.

Skattamálanefndin frá 1907, sem i voru Klemenz Jónsson, Pétur Jónsson, 
Ólafur Briem, Guðlaugur Guðmundsson og Ágúst Flygenring, lagði fyrir Alþingi 
1908 frv. til laga um fasteignaskatt. 1 greinargerð fyrir þessn frv. þeirra segir svo:

»Frá alda öðli hefir fasteignaskattur verið talinn alveg sjálfsagður, og i 
ýmsum löndum hefir þvi jafnvel verið haldið fram, að hann einn ætti að koma 
I staðinn fyrir alla aðra skatta. En hvað sem þeirri kenningu liður, verður þvi 
ekki mótmælt, að fasteignaskattur hefir ýmsa yfirburði fram yfir flestar aðrar 
skattaálögur. Frá sjónarmiði þjóðfélagsins er einn af aðalkostunum sá, að hann 
hvilir á hinni verðmætustu og tryggustu eign, og þar af leiðandi veitir vissar og 
fastar tekjur, en er ekki neinum misbresti eða vanhöldum háður. Gagnvart ein- 
stökum gjaldendum er fasteignaskatturinn einnig sanngjarn, að þvi leyti, sem 
ganga má að þvi vísu, að gjaldþol sé þar, sem góð eign er fyriror.

Þessi rök eru jafngild og góð nú og þau voru fyrir liðlega 20 árum.
Við ákvörðun fasteignaskatts verður þó að taka fullt tillit til þess mikla 

eðlismunar, sem er á hinum 2 aðaltegundum fasteigna: annarsvegar löndum og
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lóðnm, hinsvegar húseignnm. Meginhlnti af verði landa og lóða skapast vegna 
fólksfjölgunar og opinberra aðgerða, en án beins tilverknaðar eigendanna sjálfra. 
En verð húseigna fer oftast að mikln eða mestn leyti eftir byggingarkostnaði á 
hverjnm stað og tíma. Ank þess er þess að gæta, að húseigandi getnr anðveld- 
Iega velt húsaskattinnm af sér yfir á leigjendurna, en jarðskattnrinn hvilir oftast 
á eigendnnnm sjálfnm. Liggnr þvi i angnm nppi, að sjálfsagt er að hafa húsa- 
skattinn miklnm mnn lægri en skatt af lóðnm og jörðnm.

Jarðskattnrinn verðnr eigi til þess að anka dýrtið í landinn eða fþyngja 
framleiðslunni. Bóndi, sem býr á sjálfseignarjörð, sem metin er t. d. á 5000 
krónnr, greiðir engn hærri jarðskatt, þótt hann noti jörðina til fulls, framleiði 
mikið og reki búskapinn af mesta dngnaði, heldnr en þótt hann siái slökn við 
cg hagnýti aðeins litinn hlnta jarðarinnar. Jarðskattnrinn leggst á nndirstöðn 
framleiðslnnnar, en eigi framleiðslnna sjálfa. Hann dregnr þvi ekki úr atvinnn- 
lifinn, en verðnr þvert á móti til þess að hamla nokknð óheilbrigðri verðhækknn 
landa og lóða.

Hið opinbera leggnr árlega fram svo mörgnm milljónnm króna skiptir 
til ýmiskonar verklegra framkvæmda. Til samgöngnbóta á landi hefir veríð varið 
mikið á 2. milljón ár hvert nú nndanfarið. Heil hérnð ern opnnð fyrir hag- 
kvæmari samgöngn- og flntningatækjnm og þeim fengin greið leið til kanpstaða 
og útflntningshafna. Skapast þannig beinlinis fyrir opinberar aðgerðir mikill léttir 
i samgöngnm og viðskiptnm og mögnleikar til þess að anka framieiðsluna án 
ankins tilkostnaðar fyrir einstaklingana. Af þessn leiðir aftnr hitt, að jarðirnar 
hækka i verði. Svipað er nm styrk til búnaðarframkvæmda og jarðræktarstyrk- 
inn að segja, en slik framlög ern nú mjög tekin að nálgast 1 milljón á ári. — 
Einnig þessir styrkir koma siðar fram sem verðhækknn jarðanna. Stórfé er ár- 
lega lagt fram til hafnargerða, bryggjngerða og lendingarbóta i kanpstöðnm og 
kanptúnnm. Kaupstaðirnir verja mörgnm hnndrnðnm þúsnnda á hverjn ári til 
götngerðar og til þess að leggja leiðslnr fyrir skólp, vatn, gas, rafmagn o. fl, o. fl. 
til ibúanna, ank alls þess, sem varið er til margháttaðra annara opinberra mann- 
virkja og almennra framkvæmda. Allt verðnr þetta til að hækka verð lóðanna. 
Og eftir þvi sem bæirnir stækka, hækkar og verð lóðanna beinlinis vegna fólks- 
fjplgnnarinnar.

Eðlileg og heilbrigð verðhækknn landa og lóða vegna opinberra verklegra 
framkvæmda og samgöngnbóta hlýtnr jafnan að verða i samræmi við fjárframlög 
þan, sem hið opinbera innir af hendi i þessn skyni. Slík verðhækknn iþyngir á 
engan hátt starfsemi þeirra, sem hagnýta landið, þvi hún er jafnan minni en 
sem svarar ankningu framleiðslnmögnleikanna og bættnm atvinnnskilyrðnm. 
Verðhækknnina hefir hið opinbera, riki, bæir og sveitarfélög skapað. Hún er til 
orðin beinlinis fyrir þeirra aðgerðir og vegna fólksfjölgunarinnar. Þess vegna ber 
hinn Opinbera öll sú verðhækknn, sem er nmfram verð beinna nmbóta á land- 
inn, að réttnm lögnm.

Réttast væri og i alla staði hagfelldast, að hið opinbera ætti allar lendnr 
og lóðir. Þá rynni öll eðlileg verðhækknn, sem stafar af opinbernm aðgerðnm 
og fjölgnn ibúanna, beint til þjóðfélagsheildarinnar. Og þá gæti ekki brask og 
spákaupmennska skapað óheilhrigða verðhækknn og sprengt jarðaverð og lóða
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npp úr öllu viti, til stórtjóns fyrir þjóðina og til lömunar 4 atvinnu og efnahag 
þeirra, sem landið nota. Og þá væri jafnframt létt af þjóðinni þeim sifelldu 
afborganagreiðslnm, sem hún nú verðnr að inna af hendi árs árlega af sihækk- 
andi landverði, afborganafúlgn, sem nú þegar nemnr 3—4 milljónum króna á ári, 
ef gert er ráð fyrir, að eigendaskipti að fasteignum verði til uppjafnaðar á hverj- 
nm 15—20 árnm.

En nú er sem er. Illu heilli hefir hið opinbera látið af hendi, oftast fyrir 
sáralítið verð, mestan hlnta jarðeigna sinna. Landið er nú að langmestu leyti 
eign einstakra manna. Þessir menn einir hafa fengið verðhækkunina, sem þjóð- 
félagsheildin hefir skapað. Milljónirnar, sem almenningur hefir greitt til hins 
opinbera og það siðan varið til þess að byggja vegi, brýr, götur, hafnarmann- 
virki o. fl. o. fl., hafa i raun réttri rnnnið til þessara manna. Lönd þeirra og 
lóðir hafa hækkað i verði, oftast meira en sem þessnm milljónum nemur. Þeim 
greiðir þjóðin verðhækkunarskatt, skatt af verðhækkun, sem hún sjálf hefir lagt 
fram fé til að skapa, vexti og afborganir af milljónunum, sem hún hefir lagt til 
opinberra framkvæmda, og öftast til viðbótar skatt af alveg óeðlilegri verðhækkun, 
sem gróðavonir og brasktilhneigingar hafa myndað og haldið nppi um skemmri 
eða lengri tima, eins og mörg dæmi sanna.

Með hverju ári aukast kröfur þær, sem gerðar eru til hins opinbera um 
verklegar framkvæmdir. Verkefni, sem eru svo stórfelld, að þau eru einstakling- 
unum um megn, eru fengin félagsheildinni til úrlausnar. Verklegar framfarir i 
stórum stil byggjast allar á samvinnu einstaklinganna, oftast á lögboðinni sam- 
vinnu. Afleiðing þessa er sú, meðan hið opinbera á litlar eða engar eignir og 
rekur fá eða engin arðberandi fyrirtæki, að skattarnir hljóta að hækka. Þetta er 
ekki ástæða til að harma, ef skattarnir eru rétt á lagðir og rétt notaðir. Þá eykst 
gjaldþol þjóðarinnar vegna opiuberra aðgerða hraðar en skattabyrðin. Með starf- 
semi sinni léttir hið opinbera, ef rétt er á haldið, af einstaklingunum ýmsum 
kostnaði, sem áður hvildi á þeim, og gerir þeim jafnframt fært að framleiða 
meira en áður með minni tilkostnaði og minni vinnu eða taka meiri hagnað af 
sömu eign. Þeir, sem njóta mests hagnaðar af verklegum framkvæmdum hins 
opinbera, en það eru fasteignaeigendur, eiga að sjálfsögðu að leggja mest fé til 
þessara framkvæmda.

Eignarskattur og fasteignaskattur eru sjálfsagðir megintekjustofnar með 
tekjuskattinum. Þeir mega heita jafnir og vissir frá ári til árs og bæta að þvi 
leyti upp tekjuskattinn, sem jafnan hlýtur að verða talsvert misjafn eftir árferði 
og afkomu. Sjálfsagt er, að bæjar- og sveitarfélög, auk ríkisins, noti fasteignirnar 
sem skattstofh, enda gera ýms þeirra það nú þegar að nokkru leyti. Kemur þá 
til athugunar, hvort eigi sé heppilegast að taka skattinn í einu lagi og skipta 
siðan milli hlutaðeigandi sjóða. Visast um það efni til greinargerðar með frv. 
til laga um tekju- og eignarskatt á þskj. 137.

Lóðir og lendur hér á landi hafa til skamins tima verið mjög lágt metnar 
til verðs, samanborið við verðlag i fólksfleiri og þéttbýlli löndum. Verður þvi 
þjóðareign okkar smá að krónutali, samanborið við margra annara þjóða, þvi 
að fasteignirnar eru jafnan stærsti eignaliðurinn. Ennfremur er atvinna okkar 
tengd mjög við sjó og sjávarafla. En sjórinn hafir enn eigi verið gerður að
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einkaeign eða metinn tíl verðs. Meta margir svo, að af þvi þjóðareign okkar sé 
lítil að krónutali, þ& hljóti og greiðsluþol landsmanna að vera mjög af skornum 
skammtí og miklu minna en annara þjóða, sem auðugri eru kallaðar. En gjald- 
þol þjóðarinnar er ekki rétt metíð, ef Iitið er & eignareikninginn einan. Tekjurnar 
hafa þar langtum meira að segja. Og i því efni stöndum við íslendingar miklu 
ofar en eignareikningurinn bendir til. Bújörð, sem framfleytir meðalfjölskyldu 
hér & landi, er að krónutali metin aðeins brot af þvi, sem bújörð, er framfleytir 
jafnstórri fjölskyldu t. d. i Danmörku, er metin til verðs þar. En notagildi hennar 
tíl tekjuöflunar og lifsframfærslu er hið sama. Sá, sem notar jörðina, þarf að 
skila margfalt meiru af afrakstri hennar til eiganda eða l&nardrottins i Danmörku 
en hér. Það er verðhækkunarskatturinn, sem hann verður að gjalda. Þvi hærra 
sem jarðarverðið er, þvi meira fj&rmagn sem telst bundið i jörðinni, þvi meiru 
þarf að skila af afrakstri hennar til eiganda eða l&nardrottins, og þvi minna 
verður eftir handa þeim, sem yrkir landið eða notar & annan h&tt Það er þvi 
tvimælalaust æskilegast, fr& sjónarmiði þjóðfélagsins, að landverðið haldist sem 
lægst og verðhækkunin etí ekki upp það, sem atvinnuskilyrði og framleiðslu- 
möguleikar batna og aukast vegna opinberra aðgerða.

Tvo síðastu &ratugina hefir verð landa og lóða hækkað stórkostlega hér 
& landi. Allar þær milljónir, sem sveitir, bæir og riki hafa tekið af lands- 
mönnum sem skatta og varíð til þess að byggja vegi, brýr, götur, hafnarmann- 
virki og til annara verklegra framkvæmda, hafa orðið til þess að hækka land- 
verðið, oftast margfalt meira en framlögunum nemur. Þessa verðhækkun landsins 
alla verða þeir, sem landið nota, nú að greiða eigendum þess, núverandi og 
fyrrverandi, í hækkuðu eftirgjaldi og auknum vöxtum og afborgunum. Framlögin 
til opinberra framkvæmda hafa því orðið að gjöf, oft tvöfalt eða þrefalt hærri 
en fj&rframlögin sj&lf, til þeirra, sem landið &ttu þegar verðhækkunin myndaðist. 
Af þessum sökum hafa jafnvel sj&lfar samgöngubæturnar stundum orðið hefndar- 
gjöf fyrir héruðin og til stórgróða fyrír nokkra braskara, þvi að þess eru dæmi, 
að verðhækkun hefir orðið svo mikil, að hún hefir gert meira en að eta upp 
það, sem atvinnu- og framleiðsluskilyrði hafa batnað. Mun ekki ofætlað, að 
landverð & öllu landinu hafi hækkað, umfram umbætur eigenda, um tvöfalt til 
þrefalt hærri upphæð en opinberum framlögum til verklegra fyrirtækja og um- 
bóta nemur tvo siðustu úratugina. Er með þessari óeðlilegu verðhækkun stór- 
kostlega dregið úr þeirrí hagsbót, sem þessar opinberu framkvæmdir ella hefðu 
veitt landsmönnum.

Til þess að gefa nokkra hugmynd um, hversu gífurleg verðhækkunin 
hefir verið, skulu hér tilfærð nokkur dæmi.

Árið 1908 samdi Indriði Einarsson, að tilhlutun skattam&lanefndarínnar, 
yfirlit yfir verð fasteigna & öllu landinu. Byggði hann það & jarðamatinu i sveit- 
um og virðingarverði húsa og lóða i kaupstöðum og kauptúnum. Samkvæmt 
útreikningi hans var verð fasteigna & öllu landinu árið 1908:

1. Jarðeignir utan kaupstaða og jarðarhús öll i sveitum ............ kr. 12700 þús.
2. Hús i kaupstöðum og kauptúnum .............................................. — 15000 —
3. Lóðir, erfðafestulönd og mannvirki i kaupstöðum.................... — 3498 —

kr. 31198 þús.
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Sé gert ráð fyrir, að hús f sveitum hafi þá verið 5 milljóna króna virði, 
hefir verð húsanna allra verið um 20 milljómr, en oerð landains talið aðeins 11,2 
milljónir. — Þess ber að gæta, að hér eru allar opinberar fasteignir taldar með.

í allsherjarfasteignamati, sem framkvæmt var samkvæmt fasteignamats* 
lögunum frá 1915 og prentað 1922, voru fasteignirnar á ðllu landinu virtar sem
hér segir:

1. Hús utan kaupstaða .............................
2. Hús i kaupstöðum utan Reykjavíkur..
3. Hús i Reykjavik ............................ ..

4.

5.

6.

Húsaverð á ðllu landinu............
Jarðir í sveitum og lóðir i verzlunarstöðum og kaup-
túnum.................................................... ca. kr. 21800 þús.
Lóðir og jarðeignir i kaupstöðum
utan Reykjavikur ...........................  — — 5400 —
Lóðir og jarðeignir i Reykjavik ... — — 14800 —

Jarða- og lóðaverð samtals

ca. kr. 20400 þús. 
— — 10800 — 
— — 19700 —
ca. kr. 50900 þús.

ca. kr. 42000 —
Fasteignir samtals ca. kr. 92900 þás.

Hér eru ekki talin með mannvirki siðustu 10 ára og opinberar fasteignir, 
sem hvorttveggja er undanþegið fasteignaskatti. En þetta hvorttveggja var þá 
metið á ca. 9,3 milljónir króna samtals.

Verð jarða og lóða hefir þvi h. a. b. fjórfaldast frá 1908 til 1920, hcekkað 
ár ca. 11 milljónnm króna upp i ca. 42 milljónir.

Siðan allsherjarfasteignamatið fór fram, hefir fram farið endurmat á 
nokkrum fasteignum, auk þess sem mjög mikið hefir verið byggt af húsnm hin 
síðari ár. Hefir þvf fasteignamatið hækkað um ca. 36 miiljónir fram til ársloka 
1926. Samkvæmt fasteignaskattsgreiðslum og skýrslum til fjármálaráðuneytisins 
hefir fasteignamat skattskyldra fasteigna á öllu landinu þá verið sem hér segir:

1. Hús utan kaupstaða ............ ca. kr. 28,5 milljónir
2. Hús i kaupstöðum utan Rvik. — — 20,5 —
3. Hús I Reykjavik .................... — — 35 —

Húsaverð samtals... ca. kr. 84 millj.
4. Jarðeignir i sveitum og lóðir:

t kauptúnum og verzlunar-
stoðnm ••• ••• ••• ■•• ••• ca. kr. 20,4 milljónir

5. Lóðir og jarðeignir i kaupstöð-
um utan Reykjavikur ............ - - 7,6 -

6. Lóðir og jarðeignir i Rvik — — 17 —
Jarða- og lóðaverð samtals ca. kr. 45 millj.

Verð alira fasteigna samtals ca. kr. 129 miUj.

Opinberar fasteignir og mannvirki siðustu 10 ára eru hér ekki talin með.
Á þessam fáa áram hefir þannig oerð landa og lóða, sem endarmat hefir 

verið gert á, hœkkað enn am ca. 3 milljónir króna.
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Á þessn ári fer fram allsherjarfasteignamat að nýju. Getur ekki hjá því 
farið, að matið hækki allvernlega. Mestur hlnti jarða og lóða og flest hús, s$m 
reist voru fyrir 1920, hafa ekki verjð metiu siðan. Segja fróðir menn, að fast- 
eignamatið muni yfirleitt vera 50—80 °/o nndir algengu sölnverði. Sennilega er þó 
ekki gerandi ráð fyrir, að fasteignamatið hækki upp i sannvirði, þótt það ætti 
svo að vera. I samráði við ýmsa menn hefir verið áætlað, að það muni hækka 
um ca. 50 milljónir, snmpart vegna nýbygginga árin 1927—1930 og snm- 
part vegna hækkaðs mats. Þrjú síðnstn ár hefir meira verið byggt en dæmi eru 
til áðnr, lfklega fyrir 6—8 milljónir hvert árið, og mikið bætist enn við á þessn 
ári. Þarf þvi ekki fasteignamatið að hækka um nema ca. 20 °/o til þess að verða 
180 milljónir í lok þessa árs.

Samkvæmt þessn ætti að vera óhætt að áætla fasteignamatið 1930:

Hús ntan kanpstaða.............................................. ea. kr. 35 millj.
Hús i kanpstöðnm utan Rviknr ................... — — 25 —
Hús i Reykjavfk...................................................  — — 60 —

Húsaverð samtals ca. kr. 120 millj.
Jarðeignir i sveitnm og lóðir i verzlnnar-

stöðnm og kanptúnnm............................. ca. kr. 25 millj.
Lóðir og jarðeignir f kanpstöðnm ntan Rv.. — — 10 —
Lóðir og jarðeignir í Reykjavík .................... — — 25 —

Jarða- og lóðaverð samtals ca. kr. 60 millj.
Verð fasteigna samtals ca. kr. 180 millj.

Hér er enn slsppt opinbernm fasteignnm og mannvirkjnm sfðnstn 10 ára.
Nemur þá aerdhœkkan landsins frá 1908 til 1930 am 50 milljónum króna, 

eða ca. 500 °/o.

Samkvæmt þessari áætlnn myndi fasteignaskattnr til rikissjóðs, ef frv. 
verðnr að lögnm, nema árið 1930:

Húsaskattnr 2.5°/oo af 120 millj.................................................................... kr. 300 þús.
Skattnr af jörðnm 8°/oo af 25 millj............................................................. — 200 —
Skattúr af lóðnm og jarðeignnm f kanpst. til uppj. ca. 1 °/o af 35 millj. — 350 —

Samtals kr. 850 þús.

I fjárlögnm yfirstandandi árs er fasteignaskatturinn áætlaðnr 250 þús. kr. 
Má þvf áætla tekjnanka rfkissjóðs af samþykkt frv.

Izx*. 0OO þfÍH.
Og er þá hægt að lækka tollana nm þá npphæð.

Fasteignagjöld ern nú mjög mishá f hinnm ýmsn landshlntnm og vfða 
engin nema fasteignaskattnrinn til ríkissjóðs.

í Reykjavik er nú húsaskattnr 8°/oo til bæjarsjóðs, ank V/s^/oo til rfkis- 
sjóðs, samtals 9’/a af þúsnndi. Samkv. frv. myndi hann lcekka niðnr í 8°/oo, eða 
nm ca. 16°/o, þótt borgin neytti að fnlln heimildarinnar til að leggja 100 °/o á 
húsaskattinn og taka 3*/oo hreinsnnargjald að anki.

Þingskjal 13ð



478

Lóðargjald af byggingarlóðnm i Reykjavik er nú 6®/oo i bæjarsjóð, ánk 
3®/oo til ríkissjóðs, eða samtals 9°/oo. Það myndi þvi hækka nm rúmlega helm- 
ing af byggðnm lóðnm, ef frv. yrði að lögnm og Reykjavik neytti heimildar- 
innar að fnlln.

Hvernig skatturinn kæmi niðnr, sýna eftirfarandi dæmi:
Maðnr, sem á 35 þús. kr. hús & 5 þús. kr. lóð i Reykjavik, greiðir nú i 

fasteignagjöld af þessnm eignnm:
Húsaskatt: 9lla°joo af kr. 35 þús. = kr. 332,50 
Lóðarskatt: 9®/oo af — 5 — = — 45,00

Samtals kr. 377,50

; En samkv. frv. myndi hann greiða, ef Rvík notar heimildina að fnlln: 
Húsaskatt: 8°/oo af kr. 35 þús. = kr. 280,00 
Lóðarskatt: 2°/o af — 5 — = — 100,00

Samtals kr. 380,00

eða svo að segja sömn npphæð og nú greiðir hann.
Ef húsið er virt & 50 þús kr. og lóðin á 5 þús.,

greiðir hann nú.....................................  kr. 520,00
en myndi samkv. frv. greiða . ... — 500,00 
Skattnr hans myndi þvi lækka nm kr. 20,00

Á Aknreyri er enginn húsaskattnr, en bærinn hefir heimild til að leggja 
allt að 2®/o skatt á byggingarlóðir og l°/o á aðrar lóðir, ank 3®/oo skattgjalds til 
rikissjóðs. Þar er þvi nm nokkra lækknn á byggingalóðaskatti að ræða og til- 
svarandi hækknn á öðrnm lóðnm, ef frv. verðnr samþykkt, þótt heimildin sé 
notnð. Sama er nm Seyðisfjörð og Húsaviknrþorp. 1 Vestmannaeyjnm og á Sigln- 
firði er jafn skattnr af húsnm og lóðnm, 4 °/oo, ank skattsins til rikissjóðs. Á ísa- 
firði er enginn húsaskattnr til bæjarsjóðs, en lóðargjald 1—5 anrar af feralin.

í sveitnm er nú heimilt að leggja á fasteignagjöld til sýslnvegasjóða, 
l*/»—6®/oo af verði allra fasteigna, jafnt af húsnm sem jörðum, ank fasteigna- 
skattsins til rikissjóðs. Getnr þvi húsaskattnrinn þar komizt hæst npp i 7,5°/oo. 
Samkv. frv. myndi hann laskka niðnr i 5®/oo, eða nm 33I/3°/o, en skattnr af jarð- 
eignnm hinsvegar tvöfaldast, ef sveitirnar notuðn sér heimildina.

Eftirfarandi dæmi sýnir, hvernig skattnrinn kæmi niðnr:
Maðnr, sem á 5 þús. króna jörð með 8 þús. króna húsnm, greiðir nú samtals 

i fasteignagjöld, þar sem fasteignagjöld til sýslnvegasjóða ern i hámarki, 6®/oo:
Húsaskatt: l'ja^joo af kr. 8 þús. = kr. 60,00 
Jarðskatt: 9°/oo af — 5 — = — 45.00

Samtals kr. 105,00

Samkv. frv. myndi hann greiða, ef heimildin er notnð:
Húsaskatt: 5®/oo af kr. 5 þús. = kr. 25,00 
Jarðaskatt: 1,6 °/o af — 5 -- = — 80,00

Samtals kr. 105,00
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Skattgjald hans héldist þvi óbreytt.
Ef gert væri rið fyrir, að . öll sveitar- og bæjarfélög i landinu notuðu 

heimild 12. gr. frv. til að Ieggja 100% i fasteignaskattinn og allir kanpstaðirnir 
heimild 3. gr. til að leggja 3%» viðbótarskatt i húsin fyrir hreinsunarkostnaði, 
mi iætla samkv. framansögðn, að tekjur þeirra af skattinnm yrðn þessar:
Hnsa-, lóða- og jarðskattnr, jafn og til rikissjóðs..........................ca. kr. 850 þús.
Viðbótarskattnr skv. 3. gr., hreinsnnargjald af húsnm i kanp-

stöðnm, 3°/oo af 85 millj................................................................. — — 255 —
Samtals kr. 1105 þús.

Fasteignagjöld til kanpstaða og sýslnvegasjóða nimn 1925—
1926 ca. kr. 396 þús., mnn lita nærri að iætla þan nú . ca. kr. 455 þús.

Verðnr þi tekjnanki héraðanna, ef frv. verðnr að lögnm og
heimilda 3. og 12. gr. neytt ..................................................... — — 650 þús.

og væri þi hægt að lækka útavörin i heild nm þi .npphæð.
1 frv. til laga nm tekjn- og eignarskatt i þskj. 137 er gert rið fyrir sams- 

konar heimild fyrir bæjar- og sveitarfélög til að leggja 50% ofan i tekjnskatl- 
inn til sinna sjóða og taka þi ank þess */3 eignarskattsins. Ern tekjnr héraðanna 
af þessn iætlaðar ca. kr. 950 þús. Færi svo, að bæði þessi frv. yrðn samþykkt 
og nefndra heimilda þeirra beggja neytt nm land allt, væri sveitar- og bæjar- 
sjóðnm þar með séð fyrir tekjnm

kr. 1600 þtts.
sem verja mætti til lækknnar útsvörnnnm. Mundi sú lækknn nema h. n. b. 
36—40% af útsvaranpphæðinni i landinu öllu.

Tekjnanka ríkissjóðs af frv. þessnm biðnm, ef að lögnm verða, mi iætla nm 
kr. 14450 þtks.

og mætti þi lækka tollana nm þi npphæð.

Um 1. gr.
Fasteignamatið er, sem knnnngt er, langt nndir sannvirði. Er þó ekki 

annars kostnr en að miða skattinn við það. Með þvi að breyta reglngerðnm 
fyrir Brnnabótafélag lslands, veðlinadeildir Búnaðarbankans og veðdeild Lands- 
banka íslands og setja inn I þær þan ikvæði, að fasteignamat sknli gilda til 
lintökn og brnnabóta, myndi án efa linast að fi fasteignamatið hækkað svo, að 
nærri færi sönnn mati. Er það hin mesta fjarstæða, að hafa sérstakt, allt of 
ligt mat i fasteignnm til skattgjalds, en önnnr langtnm hærri til lintökn eða 
bóta, ef skaði verðnr. Með þvi að hafa matið aðeins eitt mætti og losna við 
mikið og óþarft vafstnr og talsverðan kostnað, sem nú leiðir af hinnm sifelldn 
virðingargerðnm i hvert sinn, sem lin þarf að taka út i eignina.

Um 2. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Um 3. gr.
Fasteignagjöld i hinnm einstökn hérnðnm ern nú mjög misjöfn, eins og 

að framan er sýnt Virðist rétt að setja ikveðið himark, er gildi fyrir landið allt.
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Nokkrir kanpstaðanna annast nú allskonar hreinsnn etc. fyrir ibúana, og verður 
ekki hjá þvi komizt að heimila þeim, eins og verið, að leggja nokknrn viðbótar- 
skatt á húseignirnar i þessu skyni nmfram sjálfan fasteignaskattinn. Hreinsnnar- 
gjaldið er gjald fyrir ákveðið starf, og er þvi engin ástæða til að veita nokkrnm 
húsnm nndanþágn frá greiðsln á þvf.

Um 4. gr.
Þarfnast ekki skýringar.

Þingskjal 138

Um 5. gr.
Hér er nm algert nýmæli að ræða. Fasteignaskattar af jörðum greiðast 

nú yfirleitt af leigjendnm. En rétt þykir, ef eigandi teknr háa ieign af jörðinni 
eða lóðinni, að hann greiði. sjálfnr skattinn. Sé hinsvegar nm mjög ódýra leign 
að ræða, er ekki nema sanngjarnt, að skatturinn falli á leigjanda. Anðvitað 
orkar alltaf nokknð tvimælis, hvar takmörkin sknli setja i þessnm efnnm. Hér 
ern þan sett 6% af matsverði að ofan, en 4% að neðan, og svo ráð fyrir gert, 
að skattnrinn falli á báða, eiganda og ieigjanda, eftir hlntföllnm, er fjármálaráð- 
herra ákveðnr, ef leigan er milli þessara marka.

Um 6. gr.
Er að mestn i samræmivið 3. gr. laga nr. 66 1921, nm fasteignaskatt 

að öðrn leyti en þvi, að hér er gert ráð fyrir, að fasteignir bæjar- og sveitar- 
félaga sén nndanþegnar skattgjaldi eins og fasteignir rikissjóðs. Virðist ekki eðli- 
legt, úr þvi að hérnðin ekki fá skatta af fasteignnm rikissjóðs til sjóða sinna, að 
þan greiði honnm skatta af sinnm fasteignnm. Undantekning er þó gerð að þvi 
er snertir lóðir eða lendnr, sem leigðar ern með sérstöknm vildarkjörnm, oftast 
með gömlnm samningnm og ónppsegjanlegnm, t. d. á erfðafestn. Ákvæðið nm 
nndanþágn frá skattgjaldi af verkamannabústöðnm visst árabil er eðlileg afleiðing 
þess, að styrknr er veittnr til þessara bygginga af opinbern fé. Gildir og nm þá 
nokknð hið sama og nm jarðabætnr, sem styrktar ern af aimannafé, og önnnr 
slik mannvirki, sem ern nndanþegin skattgjaldi í 10 ár.

Um 7.—11. gr.
Greinar þessar ern að mestu samhljóða 4.^-8. gr. gildandi laga nm fast- 

eignaskatt. Ákvæðið nm dráttarvexti er þó nýtt.

Um 12. gr.
Um heimildina til kanpstaða og hreppsfélaga til þess að taka jafnhá 

fasteignagjöld i sina sjóði og rikissjóðnr teknr visast til þess, sem að framan er 
sagt. Hér er nm sameiginlegan skattstofn að ræða, og er þvi eðlilegt, að sami 
maðnr innheimti skattinn fyrir báða aðila. Er það vafningaminnst og nær eng- 
inn kostnaðaranki fyrir innheimtnmanninn.

Um 13. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
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M. 119. Breyttngartlllttgiir

við frv. til laga um verðtoll (þskj. 66).

Flntningsm: Haraldnr Gnðmnndsson.

1. Við 7. grein:
í stað al1/**/** komi: 1 •/•.

2. Við 8. grein:
Greinin falli bnrt.

3. Við 9. grein:
a. Greinin verði 8. grein.
b. C-liðnr og D-Uðnr falli bnrt

4. Greinatala frv. breytist samkv. þessn.

Greinirgerð.

Samkvaemt athngasemdnm flntningsmanna er svo til ætlazt, að verðtollnr 
si, er frv. gerir rið fyrir, komi i stað vörntolls og verðtolls samkv. gildandi 
Iögnm. Þessir tollar biðir ern tetlaðir 2850 þát. kr. 1 fjirlögnm yfírstandandi 
irs, og mnn sú isetlnn miðnð við svipaðan innflntning og flntningsmenn gera 
rið fyrir i útreikningnm sinnm. En i athngasemdnm þeirra með frv. er gert rið 
fyrir, að verðtollnrinn samkv. þvi nemi 3030 þús. krónum, og virðist sú tetlnn 
fremnr varleg.

Samkv. frv., ef að lögnm verðnr, mnndn þvi tollarnir hœkka nm 180 
þús. krónnr fri þvi, sem nú er isetlað i fjiriögum.

Það er in efa hagfelldara og n«er sanni að leggja i einn verðtoll en að 
leggja bæði verðtoll og vðrntoll i sömn vörnr. En hitt er fjarri allri sanngrrni 
og bagsýni, að ank? enn 180 þús. kr. i tollabyrði almennings. Allsheijarverð- 
tollnrinn samkv. 7. gr., I1/* °/», verðnr að teljast allt of hitt skattgjald i nanðsynjar 
almennings og vörnr til framleiðsln til sjivar og sveita. En þar sem ekki er lik- 
legt, að aðflntningsgjald af nanðsynjavörnm fiist afnnmið með ölln, meðan út- 
flntningsgjald er tekið af afnrðnnnm, er í brtt. aðeins lagt til, að allsherjarverð- 
tollnrinn, eða aðflntningsgjaldið sé ikveðið hið sama og si hlnti útflntnings- 
gjaldsins, 1%, sem rikissjóðnr fær til sinna þarfa og eigi er riðstafað með sér- 
stöknm lögnm. . Nemar þi allsherjarverðtollnrinn nm 520 þús. kr„ og er það 
hér nm bil sama upphæð og ef vörntollnrinn hefði verið lækkaðnr nm •/* hlnta.

Ennþá fjaer sanni en allsherjarvérðtollnrinn er þó hitt, að setia að anka
Alpt 1930. A. («L lAggjafarþing). 61
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við hann 5% efla 10% i ofanálag, þegar um nauðsynjar og framleiðsluvörur er 
að ræða. En langflestar af vörnm þeim, sem taldar eru i C-lið 9. gr. og ætlazt 
er til að 10% viðbótarverðtollar hvíli á, eru nauðsynjar, sem ómögulegt er án 
að véra, svo sem: óbrotinn fatnaðnr og vefnaðarvörur, niðnrsoðin mjólk, smjór- 
liki, kartöflur, skófatnaður, algengar hreinlætisvörnr o. fl. o. fl. Og vörur þær, 
sem falla undir D-lið sömu greinar, eru svo að segja undantekningarlaust nanð- 
synja- og framleiðslnvörnr, t. d. kol og salt.

Nokkrar vörnr ern og taldar i A- og B-flokknm, svo sem: egg, algeng 
búsáhöld og mataráhöld nr leir, gleri og aluminium, reiðhjól o. fl., sem fullnóg 
virðist að leggja á allsherjarverðtollinn. Aftur á móti eru fáeinar vörntegnndir í 
C- og D-flokknm, t. d. skotvopn, skotfæri o. fl., sem nær sanni væri að leggja 
viðbótartoll á.

En þar sem telja má vist, að nefnd sú, er fær frv. til meðferðar, geri 
ýmsar tillögur til breytinga á flokknn vörntegnndanna, þykir ekki ástæða til að 
bera fram breytingartillögnr um slík smærri atriði að sinni.

Aðalatriðið er það, að langflestar vörutegundir i C.- og D-flokknm ern 
fnlltollaðar með 1% allsherjarverðtolli. Er þvi lagt til, að enginn viðbótarverð- 
tollnr sé greiddnr af þessnm vörnflokknm.

Samkv. áætlun flm. er gert ráð fyrir, að viðbótarverðtollnrinn af þess- 
nm 2 vörnflokknm nemi 1350 þús. kr. Lækkar þvi verðtollurinn, ef brtt. verða 
samþykktar, frá þvi, sem áætlað er i frv., nm þessa npphæð og að anki um 260 
þús. kr., sem allsherjarverðtollnrinn lækkar um. Nema lækkanir þessar samtals 
1610 þús. kr., og er þá eftir samkv. áætlnn flntningsmanna kr. 1420 þús.

Vantar þá nm 1430 þús. kr. á, að verðtollnrinn nemi sömn npphæð og 
vörntollnrínn og verðtollnrinn eru áætlaðir samtals i fjárlögum þessa árs.

1 frv. til laga nm tekjnskatt og eignarskatt á þskj. 137 er gert ráð fyrir, 
að þessi skattnr hækki nm 850 þús. kr. Og bráðlega mnn verða lagt fyrir AI- 
þingi frv. til Iaga nm fasteignaskatt, þar sem lagt er til, að hann bækki nm ca. 
600 þús. kr. Nema þessir tekjnankar, ef nefnd frv. verða samþykkt, nm 1450 
þús. kr., eða 20 þús. kr. meira en tekjnmissir rikissjóðs vegna samþykktar breyt- 
ingartillagnanna. Ætti ekki að orka tvimælis, hvort réttlátara er gagnvart almenn- 
ingi og hagfelldara fyrir þjóðarheildina : að tolla freklega nanðsynjar og fram- 
leiðslnvörnr og anka með þvi dýrtið og atvinnuerfiðleika i landinu, eða að taka 
skatt af arði og eignnm og verðhækknn lands og lóða.

Með yfirlitsskýrsla nm tollabreytingar á nokkrnm vörntegnndnm má gefa 
nokkra hngmynd nm, hver breyting yrði á tollnnnm, ef frv. yrði að lögnm ó- 
breytt eða með þeim hreytingnm, er i till. felast.

Eftirfarandi skýrsla sýnir aðflntningsgjald af nokkrnm vörntegnndnm 
i eitt ár:

1) samkv. núverandi verðtolli og vörntolli,
2) samkv. frv. á þskj. 66, ef það er samþykkt óbreytt, og
3) samkv. frv. breyttn eins og gert er ráð fyrir i breytingartillögnnnm. 

Ennfremnr sýnir skýrslan, hversn mikið tollnrinn lækkar afhverri þess- 
ara vörntegnnda, ef breytingartillögnrnar ern samþykktar.
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4) miðað við gildandi vörntoll og verðtoll.
5) miðað við, að frv. yrði að lógnm óbreytt.
Innflntningnrinn er talinn samkv. verzlnnarskýrslnm fyrir árift 1927, en 

ekki tekið tillit til farmgjalda við útreikning verðtollsins, enda var innflntningnr 
4—5 milljónnm nndir meðallagi þetta ár, að eins 53 milljónir kr.

Tollur Tollalækknn skv. brtt.

Samkv. 
gíld. lögnm

Samkv. 
frv. HStef 
og MG

Samkv.
brtt

Frá gild. 
lögnm

Frá frv.
HStef og 

MGóbreyttu
1. Salt...................... 65 400 136 200 21 000 44 400 115 200
2. Kol............. . ... 265 200 296 600 45 600 219 600 251 000
3. Mjólk (niðnrs.) 17 000 37 300 3 000 14 000 34 300
4. Egg (ný) .......... 22 900 27 900 1300 21 600 26 600
5. Jarðepli ......... 12 600 47 800 4 200 8 400 43 600
6. Smjörliki .......... 7 500 20 900 1800 5 700 19 100
7. Hreinlætisvörnr 

(nokkrar).......... 27 600 18 400 1600 26 000 16 800
8. Tilbúinn fatnað- 

nr (óbrotinn)... 396 800 285 800 24 800 372 000 261 000
9. Vefnaðarvörnr 

(nll og bómnll) 273 000 224 000 19 500 253 500 204 500
10. Skófatnaðnr 

(leðnr, gúmmí) 53 400 178 600 15 600 37 800 163 000
Samtals kr. 1 141 400 1 273 500 138 400 1 003 000 1 135 100

Skýrsla þessi sýnir Ijóslega, að tollabreytingar þær, er af samþykkt frv. 
óbreytts myndn leifta, ern mjög af handahófi, t. d. hækkar þá salttollnrinn nm 
yfir 100%, kolatollnrinn nm 12%, skófatnaðartollnrinn nm yfir 200% og tollnr af 
niðarsoðinni mjólk, eggjnm, kartöflnm og smjörliki nm ca. 125% til nppjafnaðar.

Verði hinsvegar breytingartillögnrnar samþykktar, er tollaálagningin færð 
til samræmis: allar nanðsynja- og framleiðslnvörnr felldar nndir sama skatt. 
Lækknn tolls á kolnm og salti myndi nema, nfiðað við árið 1927, nm 264 þús. 
kr. og lækknn fatnaðar- og vefnaðarvörntolls nm 625 þús. kr. Og alls myndn 
tollalækkanirnar á þessnm 10 vörntegnndnm nema yfir 1 milljón kr. i lökn með- 
alári, og enn meirn þegar innflntningnr er mikill.

En verði frv. samþykkt óbreytt, hœkka tollarnir á þessnm 10 vörnteg- 
andnm nm 130—140 þús. kr., eða nm ca. 12% til nppjafnaðar.
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H4. 140. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 41, 27. júní 1921, um breyting á 1. gr. toll- 
laga, nr. 54, 11. júli 1911.

Flutningsm.: Haraldur Guðmundsson.

1. g*.
Töluliðirnir 8.—10. i 1. gr. laganna orðist svo:

8. Af óbrenndu kaffi og kaffibæti allskonar 40 aurar af hverju kg.
9. Af allskonar brenndu kaffi 50 aurar af hverju kg.

10. Af sykri og sýrópi 10 aurar af hverju kg.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1931.

Greinargerð.

Með tolllögnm árið 1889 var lagður 10 aura tollur á hvert kaffipund og 
5 aura tollur á hvert syknrpund, sem til landsins flyzt. Hélzt tollur þessi 
óbreyttur til 1911; þá var hann hækkaðnr um 50%, upp í 30 aura af kaffi og 
kaffibæti og 15 aura af sykri pr. kg. og þá jafnframt ákveðinn 40 aura tollnr 
pr. kg. af brenndu kaffi. Árið 1921 var kaffitollurinn enn hækkaðnr nm 100 %. 
upp i 60 anra af óbrenndu kaffi og kaffibæti og 80 anra af brenndn kaffi pr. kg. 
Og 1924 var 25 % gengisviðankannm bætt ofan á, og komst þá kaffitollnrínn npp 
í 75 og 100 aura og sykurtollnrinn npp i 19 aura pr. kg. Loks nam Alþingi 
1928 gengisviðaukann á kaffi- og sykurtolli úr lögum og féll hann niðnr í árs- 
byrjun 1929. Er því tollnrinn nú: af óbrenndu kaffl 60 aurar pr. kg., af kaffi- 
bæti 75 aurar pr. kg. og af sykri 15 anrar pr. kg.

Innkanpsverð á góðum stransykri, en það er sú sykurtegund, sem mest 
er notað af, var siðastliðið ár f stórsöln f. o. b. Hamborg frá kr. 23,14 til kr. 
24,50 pr. 100 kg., eða 23—247» e. hvert kg. komið í skip. Um miðjan janúar 
siðastl. var verðið kr. 22,70 pr. 100 kg. f. o. b. Hamborg, eða innan við 23 aura 
hvert kg., og mun svipað nú.

Sgkurtollarinn er þoi nú am % hlatar eða 6S°lo af innkaapsoerði.
Kaffiverðið lækkaði mikið sfðastliðið ár, úr 75 sh. i ágdst niður i 51 sh. 

f desember pr. 50% kg. c. i. f. Reykjavik. Um áramótin siðustn var verðið á 
heldnr góðnm tegundum i Hamborg 50% ■ sh. pr. 50% kg. c. i. f. Reykjavík. 
Flutningskostnaður etc. er nm 4 kr. pr. 50 kg. frá Hamborg til Reykjavikur. Inn- 
kaupsverðið hefir þvi verið rétt nm 1 krónu hvert kg. i skipi i Hamborg og 
hefir ekki hækkað siðan.

KaffitoUarinn er þot am % hlatar tða 60°fo af innkaapsotrði.
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Verð á kaffibæti (Lndvig David) var siðastUðið ár frá 85—90 kr. pr. 100 
kg. f. o. b. Kaupmh. og Hamborg. í október var verðið kr. 88,44 eða nm 88% 
eyrir hvert kg., og hefir siðan ekki breytzt að ráði.

Kaffibcetistollarinn er þvi nú nm ”/«• hlutar eða 85 °/o~af innkaapsoerðina.
Syknr er nær eingöngn fnllkomin nanðsynjavara. Hann er holl, nærandi 

og anðmelt fæða. Og þótt ekki verði hið sama sagt nm kaffi og kaffibæti, er það 
orðin svo algeng neyzlnvara hjá öllum almenningi, að flestnm er mjög örðngt að 
vera án þess. Einmitt þeir, sem minnst geta veitt sér af mjólk og verða að búa 
við mesta fábreytni i matarhæfi, en það ern fátækir fjölskyldnmehn i kanpstöð- 
nm, kanptúnnm og sveitnm, geta sizt án syknrs verið — og reyndar kafflsins 
lika. Næst verðtollinum af fatnaði og vefnaðarvörum er kaffi- og syknrtollnrinn 
þyngsti skattnrinn, sem lagðnr er á þá, sem hafa fyrir mörgnm að sjá og búa 
við bág kjör og engin efni. Eins og aðrir toilar fellnr hann harðast á þá menn, 
sem eiga stærstan barnahópinn, hafa flesta að fæða. og klæða. Meðan kaffi- og 
syknrtollnrinn var hæstnr, mnn hafa Iátið nærri, að hann hafi nnmið 80—100 
krónnm á ári á meðal-verkamannafjölskyldn hér i Reykjavik.

Hnmar, skelfiskar og aðrar dýrar kræsingar ern tollaðar með liðlega 30 % 
af innkanpsverði, demantar, skartgripir, gnll- og silfnrdjásn svipað. Kampavin er 
tollað með 25—30%. En á syknrinn, eina allra algengnstn neyzlnvörn almenn- 
ings, er lagðnr 66% tollnr af innkanpsverði og á kaffi og kaffibæti 60—85%.

Þarf ekki að eyða orðnm að þvi, hvilikt ranglæti og fásinna slikar 
tollaálögnr ern.

Árin 1924—1927 var innflntningnr af kaffi og sykri samkv. verzlnnar- 
skýrslnm sem hér segir:

485

Ar Óbrennt kaffi 
og kaffibætir.

Syknr og 
sýróp.

1924 . . . 556 þús. kg. 3663 þús. kg.
1925 . . . 558 - — 3487 — —
1926 . _____ 611 — — 3910 — —
1927 . . . 597 — — 3960  —

Að meðaltali ca. 580 þús. kg. og ca. 3750 þús. kg. hvert árið.

Innflntningnrinn fer yfirleitt heldnr vaxandi, og er þvi mjög varlegt að 
áætla samkv. frv.:

Kaffi- og kaffibætistollinn. . . ca. kr. 232 þús.
syknrtoUinn .................................— — 375 —
og toll af brenndn kaffi . . . — — 15 —

Samt. kr. 622 þús.

( fjárlögnm yfirstandandi árs er kaffi- og syknrtollnr áætlaðnr 850 þús. 
krónnr. Verðnr þvi tekjnmissir rikissjóðs, ef frv. verðnr að lögnm, nm 230 þús.. 
kr. frá þvi, sem Qárlögin gera ráð fyrir.

Með þvi að taka npp einkasöln á tóbaki — frv. nm það efni mnn bráð- 
lega verða lagt fyrir Alþingi — og t. d. eldspýtnm, má anðveldlega bæta rikissjóði 
þennan tekjnmissi að fullu.
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Er það ólíkt réttara og hagfelldara, að ríkið afli sér tekna á þann hátt 
að taka í sfnar hendnr einkasölu á einstökum vörutegundum, en með þvi að 
tolla algengustu þurftar- og nauðsynjavörur almennings langtum freklegar en fært 
hefir þótt að tolla dýrustu krásir, djásn og skartgripi.

Með einkasölu getur rikissjóður aflað sér tekna án þess á nokkurn hátt 
að auka álögur á þjóðina. Heildsölugróðinn, sem nú fer Í vasa örfárra stórsala 
rennur þá i rikissjóðinn og að auki sá hagnaður, sem verður vegna skipulegri 
rekstrar og minni tilkostnaðar, þegar verzlunin er á einni hendi.

Allt of lengi hefir þjóðinni verið fþyngt með gifurlegum tollaálögum á 
algengustu nauðsynja- og þurftarvörur og framleiðsluvörur. Með þessu hefir lög- 
gjafinn skapað og haldið við dýrtið i landinu og erfiðleika fyrir atvinnuvegina. 
En sjálfsögðustu skattastofnunum, eins og arði og hátekjum, skuldlausum eignum 
og fasteignum, sem eingöngu fyrir aðgerðir hins opinbera hafa margfaldazt í verði 
á skömmum tima, hefir verið hlift við réttmætum og eðlilegum álögum. Og verzl- 
unarhagnaði tóbakseinkasölunnar hefir rikið afsalað sér og látið hann eftir ör- 
fáum stórsölum.

í frv. til laga um tekju- og eignarskatt, þskj. 137, breytingartillögum við 
frv. til laga um verðtoll, þskj. 139, frv. til laga um fasteignaskatt, þskj. 138, frv. 
þvi, er þessi greinargerð fylgir, og frv. til laga um rikiseinkasölu á tóbaki, sem 
bráðiega mun verða lagt fyrir Alþingi, er gert ráð fyrir, að horfið sé að því ráði 
að létta tollum af nauðsynlegnm varningi og nota meira en verið hefir hina síð- 
asttöldu tekjustofna.

Samkv. fjárlögum yfirstandandi árs er gert ráð fyrir, að eftirtaldir skattar 
og tollar nemi:

Fasteignaskattur . . . kr. 250 þús.
Tekju- og eignarskattur . — 1200 —
Kaffi- og sykurtollur . . _ 850 —
Vörutollur...................... _ 1350 —
Verðtollur...................... — 1500 —

Samtals kr. 5150 þús.

En samkv. framangreindum frv. og tillögum, ef að lögum verða, er 
áætlað, að þessir skattar og tollar til ríkissjóðs nemi næsta ár:

Hækkun Lækkun
Fasteignaskattur................................ kr. 850 þús. 600 þús.
Tekju- og eignarskattur .... — 2050 — 850 —
Verðtollur (í stað verðt. og vörut.) — 1420 — 1430 þús.
Eaffi- og sykurtollur . . . . . — 620 —______________________ 230 —

Samtals kr. 4940 þús. 1450 þús. 1660 þús.

Þarf þvf tóbakseinkasalan að veita rfkissjóði um 210 þús. kr. tekjur til 
þess að tekjur rfkissjóðs verði hinar sömu og gert er ráð fyrir i fjárlögnm þessa 
árs, að öðrum tekjuliðum óbreyttum.
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líd. 141. Breytlngartlllaga

við frv. til laga um breyting á vegalögum, nr. 41, 4. júní 1924.

Flntningsm.: Ing. Bjarnarson.

Aftan við frumvarpsgreinina bætist:
I stað orðanna í 2. gr. C. 1. »Um Tunguheiöi . . . . að Þórshöfn* komi: 

Kringum Tjörnes, um Kelduhverfi, Öxarfjörö, ÞistilQörð að Þórshöfn.

Hd. 149. JFramrarp

til laga um breyting á lögum nr. 73 frá 7. mai 1928, um slysatryggingar.

Flm.: Héðinn Valdimarsson, Haraldur Guðmundsson, Sigurjón Á. ólafsson.

1. gr.
a. 1 staðinn fyrir orðin >4 vikurc í 4. gr. laganna komi: 1 vika.
b. Aftan við a-Iið 4. gr. laganna komi: Um sjúkleika vegna slysa sjó- 

manna, sem stendur skemur en 4 vikur frá þvi er þeir eru afskráðir úr 
skipi, fer þó eingöngu eftir siglingalögum, nr. 56, frá 30. nóv. 1914, 95. gr.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júli 1930.

Greinargerð.

Allverulegar bætur voru gerðar á lögunum nm slysatryggingar 1928, en 
þá var felld úr frumvarpinu, sem fram var borið, breyting sú, sem er hér að 
ofan getið. Við framkvæmd laganna sýnir það sig, að biðtiminn i iðntryggingunni, 
unz dagpeningar fást, er allt of langnr, og er þvi hér, eftir áskornn verkamanna- 
félaga yiðsvegar nm landið, faiið fram á, að sá tími færist niðnr í 1 vikn. Gert 
er einnig ráð fyrir þvi, að ákvæði siglingalaganna nm hjúkrnnarkostnað skip- 
verja fyrstn 4 viknrnar eftir afskráningn gildi jafnt sem áðnr, og taki dagpen- 
ingar slysatryggingarinnar þvi ekki til þess tíma.
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■d. 143. Wefndariltt

un frumvarp til laga um ttutöku fyrir rikissjóð.

Frá fjárhagsnefad.

Nefndin mælir með, að frv. verði samþykkt, en vill taka það fram, að 
hún gengur út frá þvi sem sjálfsögðu, að lánið verði notað samkvæmt ákvæðum
2. gr. laga nr. 39, 14. júni 1929, svo sem fram er tekið i athugasemdum við frv.

Alþingi, 18. febrúar 1930.

Ingvar Pálmason, Björn Kristjánsson.
form. og írsm.

Jón Baldvinsson, 
fundaskrifari.

Wd. 144. WefndarAllt

um frv. til laga um stofnun flugmilasjóðs íslands.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin leggur til, að frv. verði samþykkt óbreytt.

Alþingi, 19. febr. 1930.

Sveinn Ólafsson, Jóhann Þ. Jósefsson, Ásg. Ásgeirsson, Sigurjón Á. Ólafsson, 
form. með fyrirvara. frsm. fundaskrifari.

Ólafur Thors.

Md. 145. Tllla<a

til þingsályktunar um samkomustað Alþingis.

Flutningsm.: Sveinn Óiafsson, Benedikt Sveinsson, Þorleifur Jónsson, 
Magnús Torfason, Halldór Stefánsson, Hannes Jónsson,

Jörundur Brynjólfsson, Bernh. Stefánason, Bjarni Ásgeirsson.

Neðri deild Alþingis ályktar að skora á rikisstjórnina að gera ráðstafanir 
til þjóðaratkvæðagreiðslu i sambandi við fyrirhugað landskjör á sumri komanda
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um það, hvort Alþingi sknli eftirleiðis hið & Þingvöllnm eða i Reykjavik. Skal 
við atkvæðagreiðslnna farið eftir kjörskrftm við alþingiskosningar i sérstöknm 
kjördæmnm.

i Greinargerð.

Tillaga nm þetta efni hefir tvisvar ftðnr verið borin fram i neðri deild 
Alþingis, 1926 og 1929, fyrra sinn af 3 þdm., siðara sinn af 10. 1926 féll tillagan 
með 14 gegn 12 atkv., en 1929 dagaði hún nppi i þingönnnm siðnstn daganna 
og varð eigi útrædd.

Áhngi ft þessn mftli hefir aukizt mjög ft siðari ftrnm i flestnm sveítnm 
landsins, og iftgn fyrir siðasta þingi nm 30 iskoranir, viðsvegar að af landinn, 
nm rftðstafanir til atkvæðagreiðslnnnar.

Þjóðinni skilst æ betnr og betnr, að öryggi Alþingis nm samkomnstað og 
aðstöðnþægindi til starfa er ein af meginstoðnm menningar hennar og siðmenni- 
legs þroska.

Mikill hlnti landsmanna óskar einlæglega eftir flntningi þingsins til Þing- 
valla og trúir þvi, að þar farnist þvi bezt. Sú trú er ft skynsamlegnm röknm 
reist og hún er framar ölln öðrn vottnr einlægrar nmhyggjn þjóðarinnar fyrir 
þeirri stofnun, sem hún ft og verðnr jafnan að eiga allt sitt transt nndir, — fyrir 
Alþingi sjftifn.

Vér, sem tillögnna flytjnm, teljnm einsætt, að virða beri framkomnar 
óskir og fthnga nm atkvæðagreiðslnna og leyfa þjóðinni að lftta nppi ftlit ft 
mftlinn. Fyrir þvi er tiHagan fram komin.

IWd. 146. FramhaldsnefiMlarællt

nm frv. til laga nm breyting ft lögnm nr. 75, 28. nóv. 1919, nm skipnn barna- 
kennara og lann þeirra.

Frft minni hl. fjftrhagsnefndar.

Það mnn ekki framhjft þvi komizt að hækka lann farskólakennara frft 
þvi sem nú er. Cin af aðalftstæðnnnm fyrir þessari hækknn er af flm. frv. talin 
sú, að leiðrétta verði það ósamræmi, sem sé nm fjftrframlög rikissjóðs annars- 
vegar og sveitarsjóða hinsvegar til farskólafræðsln, miðað við fjftrframlög til 
fastaskóla. Meiri hL nefndarinnar vill nft þessn takmarki með þvi að hækka lann 
kennaranna og lftta alla hækknnina falla ft rikissjóð. Með þessn móti er sú lanna- 
hækknn, sem í frv. felsl, ekki nægileg til þess að fnllkomið samræmi fftist, og 
er þvi hætt rið, að emi komi fnun tilL nm ankin Xjftrframlög frft rikissjóði.

Minni hl. nefndarinnar leggnr ftherzln ft, að reynt sé að komast sem
Alþt. 1930. A. (42. löggjafarping). 62
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næst réttum hlutföllum um fjárframlög til þessarar fræðslustarfsemi, úr því verið 
er að breyta lögunum á annað borð, og leggur til, að það verði gert á þann hátt 
að lækka framlög sveitanna um 100 kr. Með þvi mundu nást mjög svipnð hlnt- 
föll og gilda nm laun forstöðumanna barnaskóla ntan kaupstaða. Til glöggvnnar 
ern hér sýnd lann barnakennara skv. gildandi lögnm, skv. frv. Ásg. Ásgeirssonar 
og skv. brtt. minni hl. fjárhagsn. Að sjálfsögðn getnr orðið ágreiningnr nm verð- 
gildi þeirra hlnnninda, sem hér ern útfærð með mati.

Héruð Rikið
Forstóðnm. barnask. i kanpst. ... 1333.34 666.66
ókeypis húsnæði metið.................... 600.—
dýrtiðarnppbót. .................... 800.—
Bgrjanarlaan............ .................... 1933.34 1466.66 = 3400.—
Aldnrsnppbót..................................... 1400.—
Hámarkslaan..................................... 1933.34 2866.66 = 4800.—

Kennarar við kanpstaðarskóla ... 1000.— 500.—
dýrtíðarnppbót................................... 600.—
Bgrjanarlaan..................................... 1000.— 1100.— = 2100.—
^Lldursuppbót ■•• ••• ••• ••• ••• 1400.—
Hámarkslaun..................................... 1000.— 2500.— = 3500.-

Forstöðnm. barnask. n. kanpst. . 800.— 800.—
ókeypis húsn., Ijós og hiti, metið 600.—
dýrtiðaruppbót................................... 640 —
Bgrjanarlaan..................................... 1400.— 1440.—= 5840.-
Aldnrsnppbót..................................... 700.—
Hámarkslaan..................................... 1400.— 2140.—= 3540.-
Kennarar n. kanpstaða ............ 650.— 650.—
dýrtiðarnppbót.................................. 520.—
Bgrjanarlaan..................................... 650.- 1170.— = Í8Í0.—
Aldnrsnppbót................. ............ 700.—
Hámarkslaan ............... 650.— 1870.— = 2520,—

Farskólakennarar............................. 150.— 150.—
fæði, húsn., ljós, hiti og þjónnsta,

metið ••• ••• ••• ••• ••• ••• 450.—
dýrtiðaruppbót ............. 120.—
Bgrjanarlaan..................................... 600.— 270.— = 870.—
^Lldursuppbót ••• ••• ••• ••• ••• 420.—
Hámarkslaan ............... 600.— 600.—=1290.—
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Samkv. frv. Ásg. Ásgeirssonar:
Hérnð Rikiö

e. Farskólakennarar............................. 150.— 350.—
fæði, húsn., ljós, hiti og þjónusta,

metið ... ... ... ... . ■*. 450.
dýrtiðarnppbót.......................... ...____________200.—
Bgrjunarlaun ............... 600.— 550.— = 1150.—
Aldursnppbót............................. ...____________420.—
Hámarkslaan............... 600.— 970.— = 1570.—

Samkv. brtt. minni hl. fjárhagsn. 
e. Farskólakennarar............................. 50.— 350.—

fæði, húsn., Ijós, hiti og þjónusta, 
metið ... ... ... ... ... ... 450.

dýrtiðarnppbót.......................... ____________ 160.—
Bgrjunarlann..................................... 500.— 510.— = 1010.—
Aldnrsnppbót............ ............ ____________ 420,—
Hámarkslaan..................................... 500.— 930.— = 1430.—

Samkvæmt lögnnnm þnrfa farskólakennarar 18 ira þjónnstn til þess að 
ná fnllri aldnrsnppbót, en aðrir barnakennarar aðeins 15 &r. Þetta ósamræmi vill 
minni hl. einnig leiðrétta.

Af framanritnðnm ástæðnm ber þvi minni hl. nefndarínnar fram svofelldar

BREYTINGARTILLÖGUR:
1. Við 1. gr. frv.

í stað »500 kr.« komi: 400 kr.
2. Við 2. gr. frv.

I stað »en úr sveitarsjóði 150 kr.« komi: en úr sveitarsjóði 50 kr.
3. Á eftir 2. gr. frv. komi ný gr., sem verðnr 3. gr., svo hljóðandi:

Stafliðnr d. i 12. gr. orðist svo:
Farskólakennarar og eftirlitskennarar við heimafræðsln 60 kr. 3. hvert 

ir upp að 300 kr.
4. 3. gr. frv. verði 4. gr.

Alþingi, 19. febr. 1930.

Hannes Jónsson, 
fnndaskr.

*
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Md. 147, ftefndarint

nm frv. til laga nm eyðing refa og refarækt.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin heflr orðið sammála um að mæla með frv. þesso með nokkrnm 
breytingum, og eru sumar þeirra aðeins orðabreytingar eða gerðar til skýringar.

Nefndin lftur svo á, að þar sem vissa þykir vera fyrir, að ekkert gren sé 
til, sé ekki ástæða til að fyrirskipa grenjaleitir.

Þar, sem fleiri hreppar eiga upprekstrarland saman, virðist sjálfsagt, að 
þeir hafi sameiginlega framkvæmd þeisara mála.

Rétt virðist að óheimila öðrum en þeim, sem til þess eru ráðnir, að vinna 
gren eða taka yrðlinga. Þó verður að gera undantekningu frá þessu þegar svo 
stendur á, að ekki næst i hinn ráðna skotmann i tæka tið.

Ekki virðist rétt að skylda ferðamann, sem ef til vill er i brýnum er- 
indum, að snúa aftnr á gren, þó flnni af tilviljun.

Nefndinni þykir rétt, að sett séu skýr ákvæði um það, að hlutaðeigandi 
sveitarfélag eigi alla þá yrðlinga, sem vinnast á greni eða á annan hátt. Auðvitað 
getur hreppsnefnd engu að siður samið svo um við skotmann, að hann fái yrð- 
linga upp i kaup sitt. Náist yrðlingar i heimalandi, þykir rétt að tryggja ábúanda 
þeirrar jarðar, þó ekki sé landeigandi, nokkurn hagnað af því.

Meiri hlnti nefndarinnar telur réttara, að um borgun til skotmanns fari 
eftir samningi milli hans og hreppsnefndar. Einn nefndarmanna (BSt) hefir þó 
óbundið atkvæði um þetta atriði. Vinni annar en hinn ráðni skotmaður gren, 
vegna þess að ekki náðist i skotmann, er sjálfsagt, að hann fái borgun fyrir, og 
er þá rétt, að hún sé miðuð við það, sem skotmaður hefði fengið.

Kostnaður við eyðing refa verður að sjálfsögðu að greiðast úr hlutaðeig- 
andi sveitar- eða sveitasjóðum, sem og aftur á móti fá tekjurnar, ef nokkrar eru. 
Er rétt, að glögg reikningsskil séu gerð um tekjur og gjöld, er af þessu leiða.

Vegna ólikra staðhátta virðist ekki heppilegt að fastbinda það, að sömu 
reglugerðarákvæði gildi um land allt i þessn efni. Er þvi lagt til, að hver sýslu- 
nefnd geti með reglugerð sett nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara innan 
sýslunnar.

Þó eftirlit sé haft með refagirðingum af hendi hins opinbera, virðist sjálf- 
sagt, að eigandi beri ábyrgð á þvi, að reflrnir sleppi ekki. Er svo mikið i húfi, 
ef út af ber i þessu, að sjálfsagt er að ákveða allháa sekt fyrir hvert dýr, sem 
sleppur að fullu úr vörzlu.

Yrðlingar eru í mun hærra verði að haustinu heldur en nýteknir að 
vorinu, og munar það meiru en kostnaði af eldi þeirra og geymslu yfir sumarið. 
Er þvi lagt til að banna útflutning þeirra fyrr en að haustinu.

Samkvæmt þessu leggur nefndin til, að frv. verði samþykkt með 
eftirfylgjandi

*
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BREYTINGUM.

I. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Skylt er sýslnnefndum að sji um, að hreppsnefndir hafi nmsjón og 

eftirlit með eyðing refa, eins og lðg þessi mæla fyrir.
II. Við 2. gr. Greinin orðist svo:

Sérhver hreppsnefnd skal i hverju vori annast nm grenjaleitir og 
grenjavinnsln í heima- og afréttarlöndnm hreppsins, hvort heldnr sem lönd 
þessi liggja innan eða ntan sýslnfélagsins.

Nn eiga fleiri hreppar afrétt saman, og skal þá npprekstrarfélagið, 
þegar svo stendnr i, velja einn eða fleiri menn, er annist þessar fram- 
kvæmdir.

Heimilt er sýslnnefndnm að veita þeim hreppnm undanþign fri 
grenjaleitnm, er fnllvfst þykir, að ekkert gren sé til f heima- eða afréttar- 
löndnm, enda hafl þar ekki fnndizt gren i tng ira.

III. Á eftir 2. gr. komi tvær nýjar greinar, svo hljóðandi:
a. Hreppsnefnd eða þeir, er npprekstrarfélag velnr, sknln riða einn eða 

fleiri skotmenn til grenjavinnsln f þeim löndnm, er þeim ber að annast 
nm samkv. 2. gr. Skal hann (þeir) reiðnbúinn til grenjavinnsln hvenær 
sem gren finnst, isamt með vöknmanni, er hreppsnefnd eða. trúnaðar- 
maðnr npprekstrarfélags ræðnr og skotmaðnr teknr gildan.

b. Óheimilt er öðrnm en þeim, er til þess ern riðnir af hreppsnefnd eða 
trnnaðarmanni npprekstrarfélags, að vinna gren eða taka yrðlinga, nema 
atvik liggi svo til, að ekki hafi niðst i skotmann i tæka tið.

IV. Við 3. gr. Á eftir 2. milslið komi:
Pó er ferðamanni ekki skylt að fara aftnr á gren, þó finni.

V. Við 4. gr. Greinin orðist svo:
Allir yrðlingar, sem teknir ern i greni eða annarsstaðar i viða- 

vangi, ern eign þess sveitarfélags eða npprekstrarfélags, er annast nm 
grenjavinnsln i þvi svæði samkv. 2. gr.

Nú ern yrðlingar teknir i heimalandi einstakra manna, og skal þá 
landeigandi og ibúandi fi samanlagt hilfan igóða af söln þeirra yrðlinga, 
er skiptist jafnt i milli þeirra.

VI. Við 5. gr. Gréinin orðist svo:
Borgnn til skotmanns og vöknmanns fer eftir þvi, sem nm semst 

við hreppsnefnd eða trúnaðarmann npprekstrarfélags.
Nú er gren nnnið að einhverjn eða ölln leyti i þann hitt, er segir 

i niðnrlagi 4. greinar, og skal þi si, er dýrnnnm niði, fi borgnn, sem 
ekki mi vera nndir helmingi þess, sem hinn riðni skotmaðnr hefði fengið, 
og aldrei meiri en hann hefði haft.

VII. Við 6. gr. Greinin orðist svo:
Kostnað við eyðing refa i heimalöndnm og afréttnm skal greiða 

úr sveitarsjóði, eða sveitarsjóðum, ef fleiri hreppar eiga afrétt saman.
Verði ágóði af grenjavinnsln, skal hann, að svo mikln leyti sem
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það kemur ekki i bága viö ákvæði 6. greinar, renna i sveitarsjóð eða 
sveitarsjóði, eftir sómu hlutföllum og greiðsla kostnaðar.

VIII. Á eftir þessari grein komi ný grein, svo hljóðandi:
Hreppsnefndir eða þeir, er upprekstrarfélög hafa valið samkvæmt

2. gr., skulu fyrir gangnaniðurjöfnunarfund ár hvert, eða fjallskilafund 
þar, sem fleiri hreppar eiga afrétt saman, leggja fram sundurliðaðan reikn- 
ing yflr tekjur og kostnað við refaeyðing í afréttar- eða heimalöndum þeirra.

IX. Við 8. gr. Greinin orðist svo:
Sýslunefndum er heimilt að setja með reglugerð, er atvinnumála- 

ráðuneytið staðfestir, nánari reglur um framkvæmd laga þessara innan 
sýslunnar, svo sem um grenjaleitir, grenjavinnslu og kaupgreiðslu til skot- 
manna o. fl.

X. Á eftir >11. kafli. Um refarækt* komi ný grein, svo hljóðandi:
Hver sá, er ætlar að setja á stofn refaræktarbú eða stunda refa- 

eldi, þarf til þess leyfi sýslunefndar, og fylgi umsókn hans vottorð um, að 
hann hafi þá þekkingu, er til þess þarf, og veitir þá sýslunefnd leyfið. 
Það telst refaræktarbú, þar sem refir eru aldir árlangt, hvort sem færri 
eru eða fleiri.

XI. Við 10. gr. Greinin orðist þannig:
öll refaræktarbú skuln háð dýralækniseftirliti; sama gildir um 

annað refaeldi.
XII. Við 9. gr. Greinin orðist svo:

Bannað er að geyma refi óðruvfsi en i fulltryggum girðingum eða 
annari öruggri vörzlu. Nú sleppur refur úr vörzlu og næst ekki. Skal þá 
eigandi sæta að minnsta kosti 200 kr. sekt fyrir hvert dýr, sem sleppur.

XIII. Við 11. gr. Greinin orðist þannig:
Atvinnumálaráðuneytið setur með reglugerð ákvæði um öryggi 

refagirðinga, geymslu og flutning refa. Hreppstjórar í sveitum og lögreglu- 
stjórar i kaupstöðum skulu hafa sérstakt eftirlit með þvf, að geymsla refa 
sé svo örugg sem reglugerð ákveður.

XIV. Við 12. gr. Greinin orðist svo:
Eigi má flytja út refi lifandi, nema þeir séu fallegir og vel aldir 

og fylgi dýralæknisvottorð hverri útflutningssendingu um ástand og heil- 
brigði dýranna á útflutningsdegi og hvort yrðlingar séu eða eldri dýr.

Þessi vottorð skulu staðfest af lögreglustjóra eða umboðsmanni hans.
Eigi má flytja út yrðlinga fyrir 20. sept.

XV. Við 13. gr. Greinin falli niður.
XVI. Við 16. gr. Greinin orðist þannig:

Með lögum þessum eru úr gildi fallnar reglugerðir þær um grenja- 
vinnslu og refarækt, er sýslunefndir hinna einstöku héraða hafa sett, að 
þvi leyti er þær koma i bága við lóg þessi eða reglugerð, er atvinnumála- 
ráðuneytið setur um refagirðingar.

Pingskjal 147



495

Svo ern úr gildi nnmin lög nr. 48, 28. nóv. 1919, að því er snertir 
eyðing refa, og önnnr lagaákvæði, sem koma i bága við lög þessi.

XVII. Greinatalan breytist samkvæmt atkvæðagreiðslu.

Þingskjal 147—148

Alþingi, 19. febrnar 1930.

Lárns Helgason, Jón Signrðsson, Bernh. Stefánsson, 
form. fundáskrifari. frsm.

Þorleifnr Jónsson. Einar Jónsson.

Hd. 148. Ltff

um heimild fyrir ríkisstjórnina til nokkurra ráðstafana vegna alþingisbátíðar- 
innar 1930.

(Afgreidd frá Nd. 19. febrúar).

I. Um einkarétt á merki háttðarinnar.

1. gr.
Rikisstjórnin skal á árinu 1930 hafa einkarétt á merki alþingishátiðar- 

innar 1930, því sem hér er sýnt, og er engum heimilt, verzlunum né einstök-

um mönnum, að nota merkið eða setja á muni til sölu, nema leyfi rikis- 
stjórnarinnar komi til. Er rikisstjórninni rétt að ákveða gjald fyrir slikt leyfi 
samkvæmt tillögum undirbúningsnefndar hátíðarinnar. Þegar um verzlunar- 
muni er að ræða, sem inn eru fluttir, skal gjaldið vera hundraðsgjald af verði 
þeirra samkvæmt innkaupsreikningi, þó aldrei yfir 15°/». Er tollstjóra í 
Reykjavik og lögreglustjórum annarsstaðar á landinu skylt að innheimta gjald 
þetta, og fer um innheimtuna og afhending munanna eftir sömu reglu og 
segir i lögum nr. 5, 3. april 1928.

2. gr.
Gjaldi þvi, sem inn kemur fyrir söluleyfi á merkinu, skal varið upp í 

kostnað við alþingishátiðina.
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II. Um örgggi flutninga á Þingoallaoegum.

3* gr.
Ríkisstjórninni skal heimilt að ákveða, að undangenginni skoðun, 

hverjar bifreiðar megi vera i notkun á vegunum milli Reykjavikur og Þing- 
valla dagana 25.-29. júní 1930, að báðum meðtöldum.

4. gr.
Nú telja eftirlitsmenn bifreiða varhugavert, að einhver bilstjóri fari 

með bifreið á Þingvallavegunum daga þá, sem ræðir um í 3. gr., sakir skorts 
á æfingu eða af öðrum likum ástæðum, þótt bilstjórapróf hafi, og er rikis- 
stjórninni þá heimilt að banna þeim manni að stýra þar bifreið þessa daga.

III. Um lokunartlma sölubúða o. fl.

5. gr.
Rikisstjórninni skal heimilt, að fengnum tillögum bæjarstjórnanna i 

Reykjavik og Hafnarfirði og stéttafélaga þar, að kveða á um, að lokað skuli, 
að einhverju leyti eða öllu, sölubúðum, skrifstofnm, afgreiðslustofum og 
vinnustofum og útivinna látin niður falla á báðum stöðum dagana 26.-28. 
júni 1930, og einnig að setja ákvæði um, að hafa megi sölubúðir þar opnar 
að einhverju leyti sunnudaginn 29. júní.

IV. Um oiðurlög o. fl.

6. gr.
Nú notar einhver merki alþingishátiðarinnar i heimildarleysi, eða flyt- 

ur það inn á verzlunarmunum án leyfis, og skal hann þá sæta sekt, er nemi 
allt að liföldu gjaldi þvi, er honum bar að greiða fyrir merkið.

Brot gegn ráðstöfunum þeim, sem settar kunna að verða samkvæmt 
ákvæðum 3. og 4. gr., varða sektum, allt að 2000 kr., nema þyngri refsing 
liggi við samkvæmt öðrum lögum.

Sektarfé allt skal renna i rikissjóð.

7. gr.
Mál út af brotum gegn lögum þessum skulu sæta meðferð almennra 

lögreglumála.
8. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi'
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Kd. 140. BreyffngarfMlögur

við frv. til laga nm Menntaskóla & Akureyri.

Frá Erlingi Friðjónssyni og Jóni Jónssyni.
1. Við 1. gr.

Siðari málsgrein orðist svo:
Skal hann. þar til öðrnvisi verðar ákveðið aaeð lögpm, siarfiækja 

gagnfræðadeild með þrem bekkjana; og er heimilt, með samþykki kennslu- 
málaráðuneytisins, að skipta einum þeirra.

2. Við 4. gr.
Aftan við greinina bætist ný málsgrein, svo hljóðandi:
Einnig skal skylt að veita þeim nemendum, er þess óska, kennslu í 

latfnn, enda er skólaatjóra þá hOÍBDBlt að þiggja þá nndan námskröfuna I 
frönsku að einhverjn leyti eða öllu.

Nd. ÍÖO. Aíefndar&llt

nm frv. til laga um háskólakennara.

Frá meiri hluta fjárhagsnefndar.

Nefndin er klofln í málim og leggnr meiri hlutinn til, að frv. verði sattk 
þykkt óbreytt.

Alþingi, 19. febr. 1930.

Héðinn Valdimarsson, Sig. Eggerr. ólafur Thors. 
frsm.

Wd. 181. WefndarAllt

nm frv. til laga um forkaupsrétt kanpstaða og kauptúna á hafnarmánnvirkjum o. fl. 

Frá mefri hl. allsherjarnefndar.

Nefndin er klofín nm frv. og vifl meiri hl. msela með þvi, að þeð nái 
fram að ganga á þessu þingi, en minni hl. mun vera þvi mótfallinn.

Nefndin vill þó gera á frv. svofellda 
Alpt 1930. ▲. (42. lðggjafarþing). 63
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BREYTINGU:

Við 1. gr. 2. mftlsgr. Á eftir orðunum akauptún, sem er sérstakt hrepps* 
félagc, komi: eða hreppnr, sem hefir yfir 400 ibúa.

Alþingi, 20. febrúar 1930.

Gnnnar Sigurðsson, Héðinn Valdimarsson, Magnús Torfason.
form. frsm. og fnndaskr.

líd. 158. Breytlngarttllag*

við brtt. ft þskj. 40 [Vegalög].

Frft Hftkoni Kristóferssyni.

Aftan við tillögnna bætist:
Frft Bíldudal um Fossheiði, póstleiðina til Þorskafjarðar.

Sþ. 158. Tlllaga

til þingsftlyktnnar nm einkasöln ft steinolfu.

Flntningsm.: Haraldnr Gnðmnndsson, Héðinn Valdimarsson, Jón Baldvinsson, 
Signrjón Á. Ólafsson, Erlingnr Friðjónsson.

Alþingi ftlyktar að skora ft rikisstjórnina að neyta heimildar laga nr 77, 
14. nóv. 1917, til þess að taka i sinar hendnr einkasölu ft allri steinolín, sem til 
landsins flyzt, hvort heldnr er benzin, ljósaolfa, venjnleg mótorolia eða hrftolía.

Greinargerð.

Tillaga þessi er samhljóða tillögn, er flntt var ft Alþingi i fyrra og þft 
afgreidd með svokallaðri rökstnddri dagskrft. Visast til greinargerðar þeirrar, er 
þft fylgdi tillögunni, og nmræðna ft 2 siðnstn þingnm.
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ttd. 154. Tillaga

til þingsályktunar um skipun milliþinganefndar til þess að undirbúa og semja 
frv. til laga nm alþýðntryggingar.

Flntningsm.: Haraldnr Guðmundsson, Héðinn Valdimarsson, Signtjón Á. Ólafsson.

Alþingi ályktar að skora & rikisstjórnina að skipa þriggja manna milli- 
þjnganefnd til þess að nndirbúa og semja frnmvarp til laga nm alþýðntryggingar, 
er nái yfir sjúkra-, elli-, örorkn-, slysa-, mæðra- eða framfærslntryggingar og 
atvinnuleysistryggingar.

Nefnd þessi skal jafnframt gera tillögnr nm ráðstafanir af hálfn rikis 
og bæjarfélaga til varnar gegn atvinnnleysi, og hvort veita sknli stofnnn þeirri, 
er verðnr látin annast alþýðntryggingamar, einkarétt til þess að taka að sér lif- 
tryggingar hér á landi.

Nefndin skal hafa lokið störfnm fyrir næsta reglnlegt Alþingi og skal 
leggja frv. hennar og tillögnr fyrir það.

G r e i n a r g e> ð.

Tillaga þvi nser samhljóða þessari var lögð fyrir Nd. á siðasta þingi, en 
fékk þá eigi fnllnaðarafgreiðsln. Visast til greinargerðar, er þá fylgdi tillögnnni. 
Nánar i framsögn.

Ed. 155. Frumvarp

til laga um breyting á lögnm nr. 75, 28. nóv. 1919, nm skipnn barnakennara 
og laun þeirra.

(Eftir 3. nmr. i Nd.).

1. gr.
Stafliður e. í 9. gr. nefndra Iaga orðist svo:
Farskólakennarar og eftirlitskennarar við heimafræðslu hafa i árslann 

500 kr„ ank ókeypis fæðis, húsnæðis, ljóss, hita og þjónnstu þá 6 mánnði 
ársins, sem skólinn stendnr.

2. gr.
1 stað siðari málsliðar fyrri málsgreinar 11. gr. kemnr:
Helmingur þeirra launa, sem talin ern i d-lið sðmu greinar, greiðist 

af rikisfé, en helmingur úr sveitarsjóði. Til farkennaralauna samkvæmt e-lið 
greiðast úr rikissjóði 350 kr., en úr sveitarsjóði 150 kr., auk þeirra hlunninda, 
sem farkennarar njóta.

I
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Stafliður d. í 12. gr. orðist svo:
Farskólakennarar og eftirlítskennarar við heimafræðslu 60 kr. 3. hvert 

ár upp að 300 kr.
4- gr.

Lann farkennara greiðast i fyrsta sinn eftir þessnm lögum fyrir skóla- 
árið 1929 til 1930.

W«L 15«. Tillaga

tíl þingsályktunar um fullnaðarskil rikisstjórnarinnar við Pái J. Torfason fyrir 
milligöngu hans við enska lánið, er rikissjóður (ók árið 1921.

Flutningsm.: Benedikt Sveinsson, Jón Ólafsson, Jörundur Brynjólfsson, 
Einar Jónsson, Jóhann Þ. Jósefsson, Lárus Helgason.

Alþingi ályktar að skora á rikisstjórnina að greiða Páli J. Torfasyni það, 
sem honum reynist vangoldið af þóknun þeirfi, er nmsamin var af rikisstjórninni 
fyrir milligöngu hans við enska lánið, er rikissjóður tók árið 1921.

Grei na rgerð.

Þingsályktunartillögu sama efnis fluttu tveir þingmenn i sameinnðu Al- 
þingi 1929, en hana dagaði uppi i þinglok. Til þess að ná sama takmarki, sem 
til var stefnt með ályktuninni, rituðu 24 alþingismenn rikisstjórninni áskorun þá, 
er hér fylgir og dagsetf er á Alþingi 18. mal s.

Vér andirritaðir alþingismenn Uyfum oss hér með að skora á rfkis- 
stjórnina að greiða Páli J. Torfasyni það, sem honum kann að reynast vangoidið
af þóknun þeirri, er umsamin var af 
enska lánið, er rikissjóður tók árið 1921.

Alþinjþ, 18,

Jón Ólafsson.
Bernh. Stefánsson.
Einar Jónsson.
Jón Baldvinsson.
Bjfetti Ásgeirsson.
H. J. Krisfófersson. 
Eriingur Friðjónsson. 
Ingvar Pálmason.
H. Steinsson.

rikisstjórninni fyrir milligöngu hans við

mai 1929,

Gunnar Sigurdsson.
Jóhann Þ. Jósefssqn.
Sveinn Ólafsson.
Benedikt Sveinsson.
Magnús Torfason.
Páll Hermannsson.
Hannes Jónsson.
Jónas Kristjánsson.
Þorleifur Jónsson.
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Jón A. Jónsson. Björn Kristjftnsson.
Magnús Jónssoa. óiafnr Tbors.
Ásg. Ásgeirsson. Sig. Eggerz.

Fjftrmftlarftðherra hefir siðan ranosakað mftlið eftir þeim skjölnm, er fyrir 
liggja. Hefir hatm talið réttesta leifi að bera mftl þetta aftar nndir Alþingi.

W«L 157. NefnftarftlttI

«m tili. til þftL nm hjörgnaar- og eftirUtaskip við Vestmanoaeyjar {þskj. 37).

Frft nnnní hinta sjftvarfttvegsnefndar.

Nefndin heflr klofnað nm tHI. þetsa. Teljnm við nndirritaðir ekki við- 
eigaadi, að till. feli i sér neinn ftrsknrð nm Téttmæti eða óréttmeeti kröfa Vest- 
raaanaeyja tíi staðbnndins gæzlnskips við eyjamar, né heldnr getnm viö fallizt 
ft þaö, að till. eins og faftn er oiðnð ft þskj. 87 geti við eina nrarasðn i deild- 
íbbí fengið gildandí afgreiðsla, þar aem fcftn ómótmælanlega lýtnr að veralegum 
ttgjaidaauka fyrir rikisajóð. Hinsvegar viljan við fftslega viðarkeona þft eann- 
girniskröfn eyjarskeggja, að stnðningnr ré þeim veittnr við björgauar- eg eftir- 
litsstarfið, eftir því sem ftatseðor teyfa «g aamrýmzt getnr strandgæzinnni ng út- 
gerð rikiíHkipanns.

Þðrf yfirstandandi tíma um eftiriit þetta er að sjfttfsögðu meat aðkall- 
andi, og viljnm við þvi fyrst og fremat bngsa fyrir henní, en jafaframt viljum 
við hvetja til viðbftaaðar nra frarahaldandi eftiriit ft niðnm við Vestmannaeyjar 
og næriendar veiðkstöðvar eftirieiðte, eg trijnm vandhæfisiítið að koma þvi ft, ef 
fjölgað verðor varðskipnm, sem aetia mft að erðið geti ftðnr mftrg ftr tiða.

Eftir fraroansögðn leggjum við til, að till. verfti samþ. roeð gvofelldri

BREYTINGU:
TiUgr, ahal erða avo:
Neðri deild Alþingis ftlyktar að skora ft rikisstjórnina:

1. Að stilla svó til ft yfirstandandi vetrarvertíð, að eitt varðskipann*. ank 
skips þess, sem veiðarfæravóizln hefir við Vestmannaeyjar, veröi jafnan 
tiltækt við suðnrströnd landsins til björgnnarstarfa, ef nanðsyn krefur, 
fyrir Vestmannaeyjar og aðrar vqrstöðvar milli Hjörleifshöfða og Reykja- 
ness, án þess þó að af því þnrfi að leiða verulega trnflnn ft strand- 
gæzlu.

2. Að Iftta rannsaka, meðhvaða hætli þessari gæzlu verði bezt fyrir komið 
framvegis.

Alþingi, 20. febrúar 1930.

SvNsn Ólafsson, 
form.

Ásg. Ásgeirssen, 
frsm.
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Bd. 158. Framvarp

til laga utn skráning skipa.

Flutningsm.: Ingvar Pálmason, Erhngur Friðjónsson.

1. gr.
Eigi má skip skrá á landi hér og óheimilt er skipi að hafa íslenzkan fána, 

nema fullnægt sé skilyrðum þeim, er hér segir:
1. Ef einstakur maður á skip, þá skal hann eiga rikisfang á Islandi og hafa átt 

heimilisfang á Islandi að minnsta kosti samfleytt siðasta árið, eða hafa átt 
heimilisfang á Islandi að minnsta kosti 5 siðustu árin.

2. Ef skip er eign félags, þar sem félagi hver ber fulla ábyrgð á skuldum þess, þá 
skulu % félaga fullnægja skilyrðum 1. tölul. um heimilisfang og ríkisfang.

3. Ef skip er eign félags, þar sem sumir félagar bera fulla ábyrgð á skuldum 
félagsins, þá skulu þeir fullnægja skilvrðum 2. tölul., en þar að auki skal fé- 
lagið eiga heimilisfang og varnarþing hér á landi, enda eigi hver af stjórnend- 
um félagsins hluti i félaginu og fullnægi einnig skilyrðum 1. tölul. um heim- 
ilisfang og rikisfang.

4. Ef skip er eign félags með takmarkaðri ábyrgð, eða stofnunar, þá skal félag 
eða stofnun eiga heimilisfang og varnarþing á Islandi, enda fullnægi stjórn- 
endur skilyrðum 1. tölul. um heimilisfang og. ríkisfang, og ef félag er, þá 
skulu þeir einnig eiga hver hlut i því.

, Skip þau, er lögum samkvæmt hafa verið tekin á skrá yfir íslenzk skip 
áður en lög þessi koma til framkvæmdar, skulu þó hafa rétt til að standa á skrá 
og nota islenzkan. fána, þótt ekki sé fullnægt skilyrðum þessarar greinar um 
heimilisfang eigenda eða stjórnenda.

2. gr.
Bannað er íslenzkum skipum að hafa annan fána en þjóðfána Islands, svo 

sem hann er ákveðinn i konungsúrskurði nr. 41, 30. nóv. 1918, sbr. konungsúr- 
skurð nr. 1,12. febr. 1919. 'i

3. gr.
Fjármálaráðuneytið hefir yfirumsjón með mælingu skipa og skrásetningu. 

Heimilt er ráðuneytinu að fela skipaskoðunarstjóra rikisins að framkvæma öll 
þau daglegu störf, sem að endurskoðun, mælingu skipa og skrásetningu þeirra 
lýtur. Skal i þvi skyni sett á stofn sérstök deild við skiþaskoðunarstofuna, sem 
nefnist skráningarstofa rikisins.

Skipaskoðunarstjóra skal heimilt að taka nauðsynlega aðstoð í þessu skyni, 
og greiðist kostnaður við hana úr rikissjóði af skrifstofufé skipaskoðunarinnar.
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4. gr.
Lögsagnarumdæmi hvert á landi hér er skipaskráningarumdæmi, en lög- 

reglustjórar hafa skráningu á héndi. Fjármálaráðuneytið löggildir skipaskrár í 
mndæmi hverju. Skulu þær vera þrjár:

1. Skrá yfir opna báta, sem eru skoðunarskyldir. Þó skal einnig færa á skrá þá 
báta, sem stunda fiskveiðar að staðaldri, þó minni séu en um getur i 5. gr.
1. nr. 58 frá 14. júni 1929.

2. Skrá yfir öll skip og báta með þilfari allt að 30 rúmlestum brúttó.
3. Skrá yfir önnur skip yfir 30 rúmlestir brúttó. Halda skal skrásetningarstofa 

rikisins aðalskrá ásamt efnisskrá yfir öll skip, sem skráð eru hér á landi sam- 
kvæmt lögum þessum, en úrskurðarvald um mælingu skipa og skráningu er 
hjá f jármálaráðuneytinu.

5. gr.
Umdæmaskrár skulu greina um hvert skip i dálki sér: •

1. Skráningarstafi skips, nafn þess, heimilisfang þess og smiðastöð.
2. Hverskonar skip það sé, lögun þess og aðahnál (lengd, dýpt og breidd).
3. Smálestatal skips og með hvaða aðferð það sé reiknað.
4. Nafn, stöðu og heimildarbréf eiganda þess. Nú eru eigendur skráðir fleiri en 

einn, og skal þá greina, hversu hver þeirra eigi i skipi. Ef skip er eign hluta- 
félags eða stofnunar, þá skal bóka nafn þess eða hennar og heimilisfang 
stjórnenda og nafn útgerðarstjóra.

5. Skráningarár og skráningardag.

6. gr.
Lögreglustjóri skráir hvert skip í sína skrá (sbr. 4. gr.) í áframhaldandi 

töluröð (1, 2, 3 o. s. frv.), eftir því hvenær skrásetningar er beiðst. Þó skal skrán- 
ingarstofnuninni heimilt að veita lögreglustjórum leyfi til að gefa nýskráðu skipi 
umdæmistölu skips, sem strikað hefir verið út.

Skip yfir 30 smálestir skal skrá þar í lögsagnarumdæmi, er eigandi vill 
hafa heimilisfang þess, en smærri skip þar, er eigandi á heima. Nú eru þeir fleiri 
en einn (2. og 3. tölul. 1. gr.) og eiga ekki allir heima í sama lögsagnarumdæmi, 
og skal þá skrá skip á heimilisfangi þess, er þeir kjósa til þess.

7. gr.
Nú vill aðili láta skrá skip sitt, og skal hann þá senda lögreglustjóra, þar 

sem skipi er ætlað heimilisfang, skriflega beiðni um það. Ef skip er þar ekki, þá 
skal sen’da beiðni til lögreglustjóra þar, sem skipið er.

Þessi skilriki skulu fylgja skráningarbeiðni:
1. Skipasmíðaskirteini, ásamt heimildarbréfi eiganda eða eigenda, ef eigenda- 

skipti hafa orðið að skipi síðan það var smiðað. Vera skulu skjöl þess i frum- 
riti og eftirriti, og skal geyma eftirrit í skjalasafni Iögreglustjóra.

2. Skýrsla aðila um önnur þau atriði, er með þarf, svo að skip megi skrásetja 
(sbr. 5. gr.).



3. Yfirlýsing eiganda eða eigenda (2. og 3. tölul. 1. gr.), að viðlögðum dreng- 
skap, um það, að hann eða þeir sé á rgoin réttri eigandi eða eigendur skipsins, 
en ekki aðeins í orði kveðau, og ef éigauodi er félag eða stofnun (4. tölul. 1. 
gr.), þá skal fylgja saasskooar yfiriýsing stjórneada alira um það, að full- 
nægt sé skilyrðum þeim, er í 4. tölufið 1. gr. segir. Ennfremur skal fylgja 
drengskaparhát ujb það, að þjóðernis- og skráningarskirtrini skipsins skuli 
ekki verða notað til þess að útvega öðru skipi rétiindi skipa, skrásettra hér á 
landi, né sama skipi, ef það kemst i eign þess eða þeárra, sem ekki mega láta 
skrá skip sín hér. Yfirlýsingar þessar skal annaðhvort undirrita i viðnrvist 
lögreglustjóra þess, er skráningu annast, eða notarii p'ublici.

Fjánnálaráðuneytinn eða skrámngarstofunui í umboði þess er heimilt að 
undanþiggja menn framJagningu þeírra skírteina, er hér segir, ef öflun þeirra er 
sérstökum örðugleikum bundin, enda sé réttur aðila til að láta skrá skip sitt vafa- 
laus og nauðsynlegar upplýsingar til þess að skráning megi fara fram með öðr- 
um hætti fengnar.

Nú þykir lögnegliutjóra fp'unur leika á þvi, að aðili fullnægi í raun réttri 
ekki skilyrðum laga þessara til að láta skrá hér skip sitt, eða hann eigi í raun 
réttri ekki skip það, er lianu vill láta skrá sem sína eign, og ber lögreglust jóra þá 
að láta fram fara rannsókn að hætti opinherra máia um öll þau atriði, er máli 
kunna að skipta.

8. gr.
Nú telur lögreglustjóri eftir atvikum, að undangenginni rannsókn samkv. 

7. gr., aðila tvimælalaust fullnægja öllum lögmæitum skilyrðum, og skal hann þá 
skrásetja skipið. Annarskostar sendir lögreglustjóri skramngarstofunni skjöi þau, 
er i 7. gr. segir, ásamt rannsókn sinni og greinargerð um málið. Skráningarstof- 
an skal þá gera tillögur um málið og seada þær síðan f jármálaráðuneytinu ásamt 
rannsókn lögreglustjóra, greinargerð og öðrnm skjölum. Leggur siðan ráðuneytið 
fyrir lögregiustjóra að skrá skipið, rannsaka máfið betur eða neita skihnálalaust 
um skráningu. Nú býður ráðuneytið rækilegri rannsókn, og skal lögreglustjóri 
þá senda skráningarstofunni skjölin að nýju, þegar rannsókn er lokið, enda skal 
þá svo með fara sem fyrr ae&r.
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9. gr.
Nú skráselur iogreghistjóri skip, og skal hann þá jafnskjótt sem þess er 

kostur senda skráningarstofunni öll þau skilriki, sem honum hafa í hendur komið 
samkvæmt 7. og 8. gr., mælingu skips og aðra fræðslu um það, er hann má í té 
láta og máli skiptir. Skal skráningarstofan athuga mæfinguna og rannsaka skil- 
riki þau, sesn senda hafa verið. Ef þörf þykir, getur skráningarstofan látið nýja 
mælingu fara fram. Skráningarsíofan getur og krafizt nýrra og frekari upplýs- 
inga um atriði, sem óljós þykja. Ef skráningarstofan teiur skip ranglega skráð, 
þá tilkyimir hún það ráðuneytinn skriflega, sem þá getur fyrirskipað rannsókn 
samkvæmt 7. gr. Að því búnu sker ráðuneytið úr þvi, svo sem i 8. gr. er mælt, 
hvort skráning skufi standa eða skip af tur strikað af skrá.
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10. gr.
Nú vill aðili ekki una við úrskurð fjármálaráðuneytisins samkvæmt 8. og

9. gr., og getur hann þá lagt málið undir úrlausn dómsiólamia. Fer það mál að 
hætti opinberra lögreglumála, bæði í héraði og í æðra dómi, en leysa skal með 
dómi úr þvi, hvort skrá skuli skip aðila eða ekki.

11. gr.
Nú telur skráningarstofan skip réttilega skráð, og tekur hún þá skipið á 

aðalskipaskrá. Ef skipið er yfir 30 smálestir brúttó, þá gefur ráðuneytið út þjóð- 
ernis- og skráningarskírteini handa skipinu í því formi, er ráðuneytið ákveður. 
En ef skip er minna, þá gefur skráningarstpfan út mælingarbréf því til handa, 
nema sigla eigi þvi til anfiara landa; fœr það þá þjóðeraisskirteini auk mælingar- 
bréfteins, sem ráðuneytið gefur út.

Bita skal mælingaskírteini skips og allt það, er greina skal í skipaskrá sam- 
kvæmt 5. gr., á þjóðernisskirteini. Skírteini skal siðan, ásamt fylgiskjölum, þegar 
sepda lögreglustjóra, og bókar hann það, er með þarf, í skipaskrá, leiðréttir smá- 
lestatal skips, ef þess gerist þörf, og ritar nafn skipstjóra, ásamt greinargerð um 
heimild hans til þeirrar atvinnu, á þjóðernisskírteini og fær aðila það siðan i 
hendur.

Nú er skip, þegar á að skrá það, ekki i umdæmi, þar sem þvi er ætlað 
heimilisfang (sbr. 1. málsgr. 7. gr.), og skal þá lögreglustjóri, er látið hefir af 
hendi þjóðernis- og skráningarskirteini, senda skjöl þau öU, er skráningu skipsins 
varða, til lögreglustjóra á heimilisfangi þess, og skal bann siðan skrásetja skipið.

12. gr.
Á hvert skrásett skip skal marka nettó smálestatai þess og skráningarstafi 

þess á þiljubitann við aðallestaropið að aftan, ef það má verða, en ella annars- 
staðar, þar sem þvi verður við komið og vel fer á því. Þegar merki þess er með 
ölln máð af, þá verður skip ekki lengur viðurkennt skrásett islenzkt skip.

Stöfum þeim, er skip fær á aðalskrá, má ekki brevta, meðan skráning 
stendur óhögguð. Eru þeir skráningarstafir skips, enda skal marka þá á það.

Setja skal nafn skips og heimili aftan á skip, þar sem vel ber á því, með 
greinilegu latnesku ietri, ljósleitu með dökkum undirht, eða dökku letri með 
ljósleitum undirlib Ef nafn skips eru tvö orð eða fieiri, þá skal ávallt vera að 
minnsta kosti eins bókstafsbil milli orðanna.

Ef skip siglir til annara landa, þá skal setja nafn þess þar að auk með 
sama hætti á báðar skipshliðar, enda skal, svo fljótt sem unnt er, marka bæði að 
framan og aftan á skip, faversu djúpt það ristir, öðrumegin í desímetrum en 
hinumegin í enskum fetum.

Bannað er að leyna nafni skips eða heimili eða nema brott, nema það sé 
gert til að forða þvi undan hættu í ófriði. Ekki má beldur nefna skip öðru nafsá 
en það er skráð undir. Og eigi má breyta nafni á skrásettu skipi, nema eigenda-
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skipti verði, enda samþykki skráningarstofan breytinguna og óbreyttir haldist 
skráningarstafir skipsins.

13. gr.
Nú er skip byggt erlendis fyrir aðila, er hér má láta skrá skip sitt, eða 

hann verður með öðrum hætti eigandi að skipi erlendis, og má þá ekki skrá það 
á Islandi, fyrr en það er komið í íslenzkt skráningarumdæmi.

Þó skal viðskiptafulltrúum Islands skylt, þegar svo er ástatt, að gefa út 
þjóðernisskírteini til bráðabirgða, enda hafi þeir í hendur fengið skilríki þau, er 
í 7. gr. getur, og skal það gilda sem venjulegt þjóðernisskirteini, þó ekki lengur 
en þar til skipið kemur í fyrsta sinn í íslenzka höfn, enda sé skirteini skilað lög- 
reglustjóra í þvi umdæmi, og aldrei lengur en tvö ár, nema samþykki f jármála- 
ráðuneytisins komi til.

Nú þykir viðskiptafulltrúa grunur leika á því, að aðili fullnægi í raun réttri 
ekki skilyrðum laga þessara til að láta skrá skip sitt á Islandi, eða að hann eigi í 
raun réttri ekki skip það, er hann vill láta skrá sem sína eign, og ber honum þá 
að neita að gefa út þjóðernisskirteini til bráðabirgða, þar til f jármálaráðuneytið, 
eftir undangengna rannsókn, hefir skorið úr málinu.

Jafnskjótt sem viðskiptafulltrúi gefur út þjóðernisskírteini, sendir hann 
skráningarstofunni eftirrit af því, sömuleiðis staðfest eftirrit af sönnunargögnum 
þeim, sem sá, er skráningarinnar beiðist, á að afhenda honum samkvæiíit 6. gr. 
Skráningarstofunni ber að rannsaka skjöl þessi og kref ja útgerðarstjóra skipsins 
um að skila aftur bráðabirgðaþjóðernisskirteininu, ef það reynist að vera ólög- 
lega útgefið.

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

kvæmt kaupbréfi 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 rétt að krefjast þess af riæsta viðskiptafulltrúa íslands, að hann fái honum í 
hendur skirteini, er veiti honum heimild til að nota þjóðernis- og skráningarskir- 
teini sitt eftir sem áður, þangað til hann kemur i íslenzka höfn, þar sem rannsaka 
má, hvort skipi hafi verið svo breytt, að gefa þurfi út nýtt þjóðernisskirteini. þó 
getur skirteini viðskiptafulltrúa ekki lengur gilt en tvö ár, nema sérstakt sam- 
þykki f jármálaráðuneytisins komi til.

14. gr.
Þjóðernis- og skráningarskirteini skal ávallt fylgja skipi, enda skal sýna 

það við tollgreiðslu skips samkvæmt kröfu yfirvalda og fyrirliða landvarnarskipa 
eða viðskiptafulltrúa landsins erlendis. Ðannað er að rita nokkuð á skirteini eða 
breyta nokkru í því, nema lögreglustjóri, þar sem skip er skrásett, geri það, eða 
viðskiptafulltrúi landsins erlendis. .
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15. gr.
Nýtt þjóðemisskirteini skal gefa út í stað eldra, ef þess er krafizt, enda 

sé þá eldra skirteini skilað aftur um leið:
1. Ef nafni skips er breytt.
2. Ef viðskiptafulltrúi hefir gefið út þjóðernisskirteini til bráðabirgða. Rann- 

saka skal þá eftir þörfum öll atriði, er skráningu varða, svo sem í 7. sbr. 8. 
gr. segir.

3. Ef þjóðernisskirteini glatast. Nú glatast skírteini erlendis, og gefur þá við- 
skiptafulltrúi landsins þar út þjóðernisskirteini til bráðabirgða (sbr. 13. gr.), 
og skal þar frá þvi skýrt, hvers vegna skírteinið sé út gefið. Skal sá, er biður 
um skirteinið, gefa skýrslu um það, hvemig það hefir glatazt.

4. Ef skrásettu skipi er breytt svo, að það svarar ekki lengur til þess, er i þjóð- 
emisskirteini þess stendur um það, hverskonar skip það sé, smálestatal þess 
eða lýsing að öðru stendur ekki heima, þá skal skrá skip af nýju, nema hall- 
kvæmara þyki að skrá breytingarnar á skirteinið. Ef breyting er skráð á 
skirteini, sendir lögreglustjóri skráningarstofunni þegar skýrslu um það.

5. Ef aðili fer annars fram á að fá nýtt skirteini.
6. Ef skrásett skip tekur heimilisfang í öðra skráningarumdæmi. Aðili skýrir 

þá lögreglustjóra, þar sem skip var skráð, frá ósk sinni um flutninginn, en 
hann sendir lögreglustjóra á hinu nýja heimili skipsins skjölin, og verður 
skipið svo skrásett af nýju.

16. gr.
Ef eigendaskipti verða að skipi eða skipshluta, enda glati skip ekki fyrir 

það rétti til að sigla undir islenzkum fána, eða skipstjóraskipti verða, eða ef 
breyting verður á einhverjum þeirra atriða, sem skrásett eru samkvæmt 5. gr., 
þá ber eiganda eða eigendum, og ef eigendaskipti hafa orðið, bæði fyrrverandi 
og núverandi eiganda, að skýra lögreglustjóra, þar sem skip er skráð,' frá því 
innan 4 vikna, ásamt sönnunum fyrir heimild sinni og þeim öðrinn skilrikjum, 
sem nauðsyn er á, svo að skráin verði leiðrétt samkvæmt þvi.

Svo skal skrá breytingar á þjóðemis- og skráningarskirteini skipsins, nema 
út verði gefið nýtt skirteini.

Nú verða slíkar breytingar, sem hér segir, erlendis, og skal þá næsti við- 
skiptafulltrúi landsins rita þær á skírteinið og senda skráningarstofunni þegar 
skýrslu um þær.

Rétt er, að rannsókn samkvæmt 7. sbr. 8. gr. fari fram um öll þau atriði, 
er eigendaskipti eftir þessari grein varða.

17. gr.
Strika skal skip af skrá og skila skal lögreglustjóra þegar þjóðernisskir- 

teini skips, ef þess er kostur, ásamt skriflegri skýrslu um atburði:
1. Ef skip ferst, er höggið upp eða ónýtt með öðrum hætti. Nú fer svo um skip 

erlendis, og skal þá skila viðskiptafulltrúa íslands þar þjóðernisskirteini 
þess, en hann sendir það siðan skráningarstofunni ásamt skýrslu um atburði.

2. Ef skip eða skipshluti verður eign manns, félags eða stofnunar og fyrirgerir
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þess vegna rétti til að nota islenzkan fána. Er þá eiganda eða eigendum skvlt, 
að sama hætti sem i 16. gr. segir, aö skýra lögreglustjóra frá breytingunni 
inoan 4 vikna frá þvi er hún varð. Ef eigeaðaskipti verða erleadis, ber skip- 
stjóra eða eiganda að skýra næsta riðskiptafulftrúa íslands frá þeim og skila 
lionuin skirteininu og öðrum skjölum skipsins, enda skal hann senda skrán- 
íngarstofunni þau svo fljótt sem þess er kostur. Þar, sem enginn viðskiptafull- 
trúi er fyrir hönd bdands, skal skipstjóri eða eigandi skips útvega vottorð 
embættismanns, er löggildur sé að þarlandslögum til þess að láta slik vott- 
orð af hendi um breytinguna, og seada skjöiin siðan skránmgarstofnnni. Nú 
verða eigendaskipti að skipi eða skipahluta vegna skipta á húi eða uppboðs- 
sölu, og skal þá skiptaráðandi eða uppboðshaldarí, og ef breytingin varð er- 
lendis, viðskiptafulltrúi landsins þar, gera það, sem með þarf.

3. Ef skip er dæmt óbætandi eriendis, þá skal enn svo með fara sem áður er sagt.
Nú er þjóðernisskirteini ekki skilað og skip er enn til, og skal þá ógilda

skírteini með auglýsingu í Lögbírtingablaðinu.

18. gr.
Lögreglustjóri skýrir skráningarstofunni jafnskjótt sem unnt er frá bverri 

breytingu, sem í 16. og 17. gr. segir.
Nú verður ágreiningur um rétt aðilja til að hafa skip áfram skráð á Islandi, 

eða gru&ur kemur um það, að sá réttur sé glataður eða hafi aldrei veríð tíl nema í 
orði kveðnu, og skal þá lögreglustjóri skýra skráningarstofunni frá þvi svo fljótt 
sem auðið er, enda fer um rannsókn þessa máls og úrskurð eins og 7., 8. og 10. 
gc. segír.

19. gr.
Ef eigandi æskir þess og sérstök ástæða er til þess, þá getur f jármálaráðu- 

neytíð veitt skipt, sem heima á hér á landi, leiðarbréf til þess að fara hér hafna á 
njilh áður en það sé skrásett, enda hefir slikt leiðarbréf sama gildi hér við land 
sem þjóðerais- og skrásetningarskírteini.

Ennfremur er fjármálaráðuneytinu rétt, að fenginui umsögn skráningar- 
stofunnar, að veita skipi, ef oauðsyn ber til að það fari þegar tíl útianda, þjóð- 
emisskírteini til bráðabirgða til siglinga þangað, enda hafi skrániugarstofan feng- 
ið í hendur skráningarskjöl skips, en þó brestur eitthvað á til þess, að skráning 
megi þegar fram fara. I bráðabirgðaskírteini skal greina öil þau atriði, sem í 13. 
gr. 1.—5. tölul. getur. Bráðabirgðaskírteinið gildir ekki lengur en í 2 ár, en þó 
gestiir ráðuneytið lengt frestinn, ef sérstakar ástæður hamla skráningu skipsins. 
Um leið og skip fær bráðabirgðaskirteini, skal marka á það smálestalal og sfcrán- 
ingarstafi eftir 12. gr.

20. gr.
Lögreglustjóra er skyit að lála í té, gega 5 króna endurgjaldi fyrir hvert 

skip, ágrip úr skipaskra. Skráningarstofan lætur og í té, með sömu sktiyrðum, 
staðfest eftirrit af þjóðernis- og skrásetningarskírteinum og mælingarbréfum. 
Greina skal á eftirriti, hvers vegna það var af hendi látið.
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21. gr.
Það varðar sektum, 100—200 kr. á hverja brúttó smálest skips:

1. Ef aðili, eða umboðsmaður hans, útvegar skráningu á skipi eða þjóðernis- og 
skráningarskirteini með vísvitandi röngum skýrslmn, enda þótt hann bresti 
skilyrði 1. gr. laga þessara til þess að láta skrá skipið hér.

2. Ef aðili, eða umboðsmaður hans, leynir eða vanrækir að skýra frá breyting- 
um þtám á höginn nmnn eða sameigenda sinna, er valda missi þeirra skil- 
yrða, erí 1. gr. segir.

3. Ef aðili, sem fengið hefir skip skráð með þeim hætti, sem i 1. tölul. segir, áður 
en lög þessi öðlast gildi, heldur áfram að hafa það á skrá hér eftir að lögin 
eru komin til framkvæmdar.

Nú hefir aðili, eða umboðsmaður hans, framið annað refsivert athæfi til 
þess að koma fram brotum þeim, er i 1.—3. tölul. greinar þessarar seglr, svo 
sem skjalafab, og skal hann þá jafnframt sæta lögmaritri refsingu fyrir það 
athæfi.

22. gr.
Það varðar 50—100 kr. sektum á bverja brútió smálest akips, ef aðih, eða 

umboðsmaðor hans, fremur nokkra þá atliöfn, er miðar til að koma í framlcvæmd 
þeim verknaði, er í 1. tölulið 21. gr. segir, en það tekst ekki.

Ákvæði síðustu málsgr. 21. gr. eiga hér við.

23. gr.
Skip, ásamt veiðarfærum og afb, ef þvi ef að skipta, er að veði til trygg- 

ingar sektum og málskostnaði vegna brota eftir 21. og 22. gr., enda má kyrrsetja 
veðið og selja síðan, að undangengnu f járnámi, til lúkningar hvorutveggja.

24. gr.
Ef aðili útvegar sér annars eða lætur útvega sér ranglega skrániugu á skipi 

sínu, þjóðemis- og skráningarskirteini eða leiðarbréf (19. gr.), vanrækir skyldur 
sínftr samkvæmt 2., 12., 13., 14., 15., 16. eða 17. gr. laga þessara eða brýtur þær 
með öðrum hætti, eða brýtur fyrirmæii í reglugerð, er stjórnarvöld setja sam- 
kvæmt lögmn þessum, þá varðar það sektum, allt að 2000 kr., enda liggi ekki 
þyngri refsing við samkvæmt öðrum lögum.

25. gr.
Taka má sektir eftir lögum þessum f járnámi i búi hinna seku, enda ábyrg- 

ist eigandi skips eða eigendur, ef fleíri eiga skip en einn, allir fyrir einn og einn 
fyrir alla greiðslu sekta. Sama er um stjómendur félaga og stofnana,

26. gr.
Fjármálaráðuneytið setur reglur um framkvæmd laga þessara, að þvi 

leyti, sem þess verður þört og innan þeirra takmarka, sem í þeim eru sett.
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27. gr.
Mál vegna brota á lögum þessum og reglum, settum samkvæmt 26. gr., 

skulu sæta meðferð almennra lögreglumála.
Sektir fyrir brot á lögmn þessum og reglum þeim, er í 26. gr. segir, skulu 

renna i rikissjóð.
28. gr.

Lög þessi öðlast gildi 1. júli 1930, og eru þá jafnframt úr gildi numin lög 
nr. 29, 27. júni 1925, inn skráning skipa, og lög 14. júni 1929 um breytingu á 
þeim lögum.

Greinargerð.

Við framkvæmd laga nr. 29 frá 27. júní 1925 hefir komið i ljós, að æski- 
legt mundi vera að gera nokkrar breytingar á þeim, og þvi er frumvarp þetta 
fram komið. Aðalbreytingin, sem það hefir að flytja, er sú, að hin daglegu störf 
við skráningu skipa og endurskoðun skipamælinga, sem verið hefir að mestu 
aukastarf manna í f jármálaráðuneytinu, verði nú framkvæmd í skrifstofu skipa- 
skoðunarstjóra.

Um aðrar breytingar verður sérstaklega getið við hverja grein frum- 
varpsins.

'í . 1. og 2. gr. eru óbreyttar.

Um 3. gr.
Aðalskráning skipa hefir farið fram í fjármálaráðuneytinu og að miklu 

leyti verið framkvæmd sem ígripa- og aukavinna. Þetta hefir gert það að verk- 
um, að öll skráning skipa, bæði hér og á öðrum skráningarstöðum á landinu, er 
i mesta ólagi, enda varla við öðru að búast, þar sem menn svo vikum og jafnvel 
mánuðmn skiptir komast ekki til að sinna skráningunni, vegna annara starfa.

1 nálægum löndum er skoðun og skráning skipa nú flutt saman i eina og 
sömu stofnun, enda málefnin mjög skyld.

Með þessu frmnvarpi er hér farið fram á þáð sama og ætlazt til, að dag- 
lega sé unnið að skráningunni i skrifstofu skipaskoðunarstjóra, enda er það 
mikið starf að koma henni i viðunandi horf.

I lögurn nr. 58 frá 14. júni 1929 er skipaskoðunarstjóra gert að skyldu að 
fara eftirlitsferðir um landið, og er þá vel til fallið, að hann athugi þá einnig 
skráningu skipa hjá lögreglustjórum og leiðbeini i þvi efni.

Með þvi að koma skráningu og mælingu skipa i gott lag má gera ráð fyrir 
þvi, að lestagjald skipa komi réttlátara niður á skipaeigendur, og jafnvel að þær 
tekjur rikissjóðs aukist frá þvi sem nú er.

Um f járhagshlið þessa máls er það að segja, að þessi breyting mundi hafa 
tiltölulega litil aukin útgjöld fyrir rikissjóð í för með sér, vegna þess að greitt 
hefir verið aukalega fyrir endurskoðun þeirra mælinga, sem framkvæmdar hafa
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verið af skólastjóra stýrimannaskólans, og aukavinnu við dagleg störf við skrán- 
inguna. Þegar þessa er gætt, verður aukinn kostnaður litill og aðallega í þvi fólg- 
inn, að sá maður, sem mest hefir að skráningunni unnið í fjármálaráðuneytinu, 
aðstoðar á skrásetningarstofunni sem svarar 2 kls. á dag. Aðra vinnu lætur skipa- 
skoðunarstjóri vinna i skrifstofu sinni í venjulegum skrifstofutíma.

Um 4. gr.
1 þessari grein felst sú nýbreytni, að skipaskrárnar verði þrjár i stað 

tveggja.
Gildandi lög um skráningu skipa gera ekki ráð fyrir, að haldin sé skrá yfir 

skip og báta undir 12 rúmlestum, en þar sem þessi stærð skipa er mikill hluti 
fiskiflotans, þá virðist rétt, að þau einnig séu færð á skrá. Að vísu hefir þetta verið 
gert viða af lögreglustjórum, þó vantað hafi heimild til þess.

önnur breyting er sú, að skráningarstofan heldur aðalskrá og efnisskrá i 
stað f jármálaráðuneytisins, en það hefir eins og áður úrskurðarvald um mælingu 
og skráningu skipa.

5. gr. er óbreytt.

Um 6. gr.
í þessari grein er gert ráð fyrir, að skráningarstofan geti leyft lögreglustjór- 

um að gefa nýskráðu skipi umdæmistölu skips, sem strikað hefir verið út. Þessi 
heimild er ekki til x lögunum, en þykir rétt að hafa hana, til þess að framvegis 
verði ekki teknar upp eldri umdæmistölur í heimildarleysi.

Um 7. gr.
Það þykir rétt, að skráningarstofan hafi umhoð ráðuneytisins í einstökum 

tilfellum til að undanþiggja menn framlögu skirteina, sem ómögulegt er að ná i, 
þegar annars enginn vafi er á heimild til skráningar.

Um 8. gr.
1 grein þessari felst sú breyting, að lögreglustjóri sendir skráningarstof- 

unni, þegar vafamál um heimild til skráningar ber að höndum, öll skjöl sam- 
kvæmt 7. gr., og þegar svo skráningarstofan hefir rannsakað málið, sendir hún 
f jármálaráðuneytinu það ásamt umsögn sinni og öðrum skjölum, er máhð snerta, 
til úrskurðar.

Um 9. gr.
1 stað orðsins „fjármálaráðuneytið“ kemur: skráningarstofan.

• 10. gr. er óbreytt.

Um 11. gr.
Þessi grein er að mestu óbreytt, því það þykir rétt, að f jármálaráðuneytið 

framvegis eins og áður gefi út þjóðernis- og skráningarskírteini fyrir öll skip, sem 
það eiga að hafa, sem eru öll skip, sem fara milli Islands og annara landa, en 
skráningarstofan gefur út mælingarbréf handa skipum undir 30 rúmlestum.



Um afirar greinar frumvarpstns þykir ekki þurfa afi ger* grein fyrir, þvi á 
þeim er engm breyting önnur en sú, að í sfafi orfisins „fjármálaráfiuneytið“ kem- 
ur: skráningarstofan — afi undanskiklu þvi, þar sem talað er um útgáfu eða fram- 
lengingu á þjóðemis- og skráningarskírteinum, þá gerir ráðuneytið það.
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E4. 150. Frnmvarp

til laga om breyting á tðgum nr. 55, 31. maí 1927, um viðauka við lög nr. 4,
14. febráar 1902, nna greiðslu verkkaups.

Flntningsm.: Jón Baldvinsson, Erlingur Friðjónsson.

1. gr.
1. gr. laganna skal orða svo:
Verkafólki, sem vinnur daglaunavinnu i landi við verksmiðjnr, verzl- 

anir, byggingar, istoku og útgerð og ennfremur við fermingu og affermingu 
skipa og báta, svo og iðnaðarmðnnum, er vinna bjá ððram að iðn sinni, skal 
greitt út verkkaupið vikulega að minnsta kosti, nema öðruvlsi sé um samið.

Ákvæði um þeftá nær þó ekki til venjulegrar sveitavinnn, þar sem 
verkafólkið fær húsnæði og fæði sem hlnta verkkaupsíns.

2. gr.
Aftan við 2. gr. laganna bætist:
Sama gildir nm iðnaðarmenn, er taka að sér vevk og vinua það fyrir 

ákveðið kaup eða taka að sér verk i ákvæðisvinnu, ef iðnaðarmaður vinnnr 
verkið einn, eða með venzlamönnum sisuw, með atvinnufélaga eða með nem- 
endum, er bann heflr tekið til iðnnáma.

3. gr,
3. gr. laganna skal orða svo:
Heimilt er verkafólki og iðnaðarmönnum að krefjast þess, að mál út 

af greiðslu verkkaups samkvæmt logum þessum sæti meðferð einkalögregln- 
mála. Má þá reka mál í þeirri þínghá, þar sem verkíð' hefir verið unnið, og 
skoðast atvinnurekandi eða umboðsmaður hans þar sem aðili, þótt þeir eigi 
heimilisvarnarþing annarsstaðar.

Réttargjöld skulu eigi greidd i málum þessum.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Greinargerð.

Sá skilningur heflr komið fram hjfc dómuram, að lögin um greiðslu verk- 
kanps, nr. 55, frá 31. mai 1927, taki ekki til iðnaðarmanna, en með þeim lögum 
er verkafólki heimiluð aðstoð dóurara trl að ná kaupi sínu, þvi að kostnað- 
arlausu.

í frv. þessu er farið fram á það, að lögin veiti iðnaðarmönnum sama 
rétt og verkafólki, sem vinnur daglaunavinnu, bæði þeim iðnaðarmönnum, sem 
vinna hjá öðrum, hvort heldur fyrir föstu kaupi eða við ákvæðisvinnu, og þeim smá- 
iðnrekendum, er taka að sér verk og vinna það, ýmist fyrir timakaup eða i á- 
kvæðisvinnu, með venzlafólki slnu, nemendum eða atvinnufélögum.

lfiO. tfefmAuriltt

um frv. til laga um brsyting á lögum nr. 28 frá 1915, um kosningar til Alþingis. 

Frá minni hluta allsherjarnefndar.

Þegar frv. um færslu kjördags vur fyrir þinginu í fyrra, samdi ég all- 
itarlegt nefndarálit um það og sýndi fram á, hvilikum rangindum fólk við sjávar- 
síðuna væri beitt með þvi að flytja kjördaginn yfir á mesta annatima ársins.

Frv. stjórnarinnar er ætlað að bæta úr þessu að nokkru, en þar sem 
það aðeins nær til kaupstaðanna, þá kemur það vart að hálfum notum.

Ég vil þvi leggja til, að frv. verði breytt i það horf, að kosning i kaup- 
túnum, sem eru sérstakur hreppur, fari einnig fram 1. vetrardag.

Þá tel ég og sjálfsagt, að talning atkvæða við almennar kosningar fari 
fram samtimis um land allt að loknum kosningum 1. vetrardag, — en við auka- 
kosningar gilda uua þetta Akvæði kosningalaga —; tel ég engin vandkvæði á þvi 
að geyma atkvæði frá kjördegi i júli fram i fyrstu viku vetrar. Geta yfirkjör- 
stjórnir og frambjóðendar eðn umboðsmenn þeirra gengið þannig frá atkvæða- 
kössum, að öruggt sé, eigi siður en nú er.

Ég legg því tíl, að frv. verði samþ. með eftirfarandi

BREYTINGARTILLÖGU:

Við 1. gr. Greinina skal orða svo:
Þá er almennar, reglulegar kosningar fara fram, skal 1. laugardagnr t 

júM vera kjördagur áistaðar, nema f kaupstöðum og kauptúnum, sem eru sér- 
stakur breppur, en þar skal fyrsti vetrardagur vera kjördagur.

Talning atkvæða við almennar, reglulegar kosningar skal fara frarm
Alþt 1939. A (42.'löggjafárþing). 65



mánndagina fyrstan Í vetri, nema sérstök atvik hamli, en þá svo fljótt, sem 
unnt er.
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Alþingi, 21. febr. 1930.

Jón Baldvinsson, 
form., frsm. meiri hl.

Bd. 161. Wefndar&llt

um fiv. til laga nm sölu lands undan prestssetrinu Borg á Mýrum.

Frá allsheijarnefnd.

Nefndin telnr rétt, að frv. þetta nái fram að ganga, þar sem beiðni liggnr 
fyrir nm kanp á landi því nndan prestssetrinn Borg, frá hreppsnefnd Borgarnes- 
hrepps, er þar ræðir nm, og núverandi sóknarpresti þar hinsvegar var veitt 
prestakallið að því áskildn, að hann sætti sig við sölnna.

Alþingi, 21. febrúar 1930.

Jón Baldvinsson, Ingvar Pálmason, Jóh. Jóhannesson,
form. fnndaskrifari. frsm.

Nd. 16». Nefndarill*

nm till. til þál. nm björgnnar- og eftirlitsskip við Vestmannaeyjar.

Frá meiri hluta sjávarútvegsnefndar.

Meginatriði þeirrar þál.till., sem bér um ræðir, er það, hvort deildin vilji 
með samþykkt hennar halda þvi að rfkisstjórninni, að björgnnar- og eftirlits- 
starfið við Vestmannaeyjar sé rækt á sama hátt, eða að minnsta kosti ekki ófnll- 
komnari hátt, en áðnr var hún, meðan »Þór« var látinn annast starfsemi þessa.

Þykir meiri hlnta nefndarinnar einsýnt, að þingið knnni svo að meta 
það gagn og öryggi, er af starfsemi »Þórs« leiddi meðan hans nant við, að það 
vilji leggja sem eindregnast með því, að það skipnlag á björgnnar- og eftirlits- 
starfinn við Vestmannaeyjar, sem lagðnr hefir verið grnndvöllnr að með »Þór«, 
ekki raskist eða breytist & neinn hátt til hins lakara, þótt »Þór« sé nú úr 
sögnnni.

Álítnr meiri hl„ að svo mikið sé f húfi, bæði hvað snertir öryggi hins
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mikla fjölda sjómanna víðsvegar af landinn, sem sjó stnnda i Vestmannfteyjnm, 
og eins afkomn ntgerðarinnar & þessnm stað, sem gefnr af sér í rfkissjóðstekjnr 
hátt á sjötta hnndrað þnsnnd krónnr árlega, að þinginn sé skylt að gera sem 
fyrst ráðstafanir til þess, að annað skip, engu ófnllkomnara en »Þór« var, komi 
i hans stað og til þeirra starfa, er hann hafði með höndnm.

Hér skal ekki nm það deilt, hvort sá samningnr, er áðnr gilti nm »Þór«, 
sé i gildi ennþá. Innan nefndarinnar vorn menn nokknð skiptir nm það efni. 
En meiii hlntinn telnr, að i samningi sliknm sem þeim, er hér nm ræðir, beri 
ekki siðnr að lita á anda samningsins en orðalag hans, og skoðar það aðalatriði 
i þessn máli, að rikið haldi áfram þeirri björgnnar- og eftirlitsstarfsemi, er það 
hefir viðnrkennt i verki sem nanðsynlega með útgerð »Þórs«, og að það eftirlit 
verði á engan hátt lakara en það áðnr var. Ennfremnr að skip það, sem við 
björgnnar- og eftirlitsstarfið fæst, verði i engn siðnr útbúið en »Þór« var til 
björgnnarstarfsemi. Sú tilhögon, sem nú er við Vestmannaeyjar i þessn efni, með 
»Hermóði« sem eftirlitsskipi, er vitanlega út úr vandræðnm gerð, og óþarft ætti 
að vera, að grípa þyrfti til slikra úrræða næstn vetrarvertið.

Minni hlnti nefndarinnar virðist leggja mesta áherzln á, að það skipnlag 
haldist yfirstandandi vertið, sem nú er á björgnnar- og eftirlitsstarfinn, en nm 
það virðist oss ekki þörf að gera sérstaka ályktnn nú, þar sem komið er langt 
fram á vertið, þar eð það er viðnrkennt, að úr þvi sem komið er, verði að haga 
gæzlnnni við Vestmannaeyjar þessa vertið eins og nú er gert. En minni hl. virðist 
ennfremnr vilja, að sama fyrirkomnlag haldist óbreytt næsta ár, og jafnvel nm 
óákveðinn tima. En sú tilhögnn virðist oss ekki mega vera á þvi mannúðar- og 
menningarstarfi, sem rfkið hefir byrjað á og itrasta nanðsyn ber til, að ekki 
verði látið niðnr falla.

Samkvæmt þvi, er að framan segir, leyfir meiri hl. nefndarinnar sér að 
leggja til, að till. verði samþykkt með eftirfarandi
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BREYTINGU.

Tillögngreinin orðist svo:
Neðri deild Alþingis ályktar að skora á rikisstjórnina að sjá nm það, 

að björgnnar- og eftirlitsstarfinn við Vestmannaeyjar verði af hálfn rikisins 
haldið áfram framvegis með ekki lakari skiiyrðnm fyrir Vestmannaeyjar en áðnr 
og að tii þess verði notað engn ófnllkomnara skip en »Þór« var.

Alþingi, 21. febrúar 1930.

Jóhann Þ. Jósefsson, Signrjón Á. Ólafsson, Ólafnr Thors. 
frsm. fnndaskrifari.
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Ed. 163. Framvarp

til laga nm Menntaskóla á Akureyrí.

(Eftir 2. umr. Ed.).

1. gr.
Á Akureyri skal vera skóli með fjórum óskiptnm bekkjum, er nefnist 

Menntaskólinn á Akureyri. Skal bann, þar til öðrnvisi verðnr ákveðið naeð 
lögum, starfrækja gagnfræðadeild með þrem bekkjum, og er heimilt, með 
samþykki kennslnmálaráðuneytisins, að skipta einnm þeirra.

2. gr.
Takmark skólans er að búa nemendnr undir athafnalif baeði i and- 

legnm og verklegum efnnm og gera þá hæfa til að stnnda nám við háskóla 
og aðrar æðrí menntastofnanir.

3. gr.
Skólinn er samskóli fyrir pilta og stúlknr.

4. gr.
í Menntaskólanum skal kenna þessar námsgreinar: íslenzkn og islenzk 

fræði, norðurlandamál, ensku, þýzku, frönsku, sagnfræði, trúarbrögð, 
féia^fræði, bókmenntafræði og listasögu, náttúrnfræði, eðlisfræði og efna- 
fræði, stærðfræði, bókfærsln, líkamsæfingar, söng, dráttlist og hagnýt 
vinnnbrögð.

5. gr.
íslenzk tnnga og náttúrnvisindi skulu vera höfnðnámsgreinar 1 skól- 

annm. Lesskrá skal haga svo, að *anðvelt sé að balda nemendum til sjálf- 
stæðra námsiðkana, eftir þvi sem áhugi og hæfileikar benda til. Vandlega skal 
gæta þess, að ofþreyta ekki nemendur með náminn.

6. gr.
1 hverjnm bekk skal haldið árspróf. Lokapróf Menntaskólans er stú- 

dentspróf. Ljúka má námi i einstökum námsgreinum i öðrum og þríðja bekk 
Menntaskólans, en þá skal um prófdómendnr í þeim greinum fara eins og nm 
stúdentspróf, enda sknln þær einkunnir og taldar á stúdentsprófskirteinum.

Við árspróf skulu vera 2 prófdómendur, annar úr flokki kennara, 
hinn skipaðnr af kennslumálarárðuBeytinu, en við stúdentspróf 2 prófdóm- 
endur, skipaðir af þvi.

Heimilt er skólameistara að sleppa nemanda við árspróf, enda hafi 
hann lofsamlega einkunn eftir véturinn.
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7. gr.
Um einkunnastiga og einknnnagjöf skal ákveða i reglugerð. Þá skal 

og I reglHgerð setja nánarí ákvæði nm inntöknpróf, bekkjarpróf og stú- 
dentspróf.

8. gr.
Heimilt er utanskólamönnum að taka próf úr öllum bekkjnm Mennta- 

skólans. Þeir, sem standast prófin i fyrstu þrem bekkjnm skólans, hafa 
leyfi til að setjast i skólann, eftir því sem búsrúm og kennaratala leyfir. Ef 
fleiri ná prófi inn i bekk en bægt er að veita inntökn, ræðnr prófeinkunn 
úrslitnm. Skólameistari má þó bregða út af þessari reglu, ef úrlausn nem- 
anda i einhverrí grein sannar, að hann sé gæddnr frábærlega góðnm gáfnm.

9. gr.
Þessi eru almenn inntöknskilyrði i Menntaskólann: 1) Að þeir, sem 

setjast i fyrsta bekk, verði á. m. k. 16 ára það ár, sem þeir stnnda nám í 
bekknum. Aldtirstakmark þeirra, sem setjast i aðra bekki, svarar til ínntöku- 
aldnrs; 2) að þeir séu ekki haldnir neinum næmnm sjúkdómi; 3) að sið- 
ferði þeárra sé óspillt.

10. gr.
Til þess að vera tekinn i fyrsta bekk Menntaskólans verður nemand- 

inn að standast próf i þessum greinum: 1) 1 íslenzku: Geta ritað venjulegt 
mál rítvillulitið, þekkja aðaleinkenni isienzkrar málfræði og höfnðdrætti i ís- 
lenzkum bókmenntum, bæði á þjóðveldistimanum og siðan nm 1800; 2) 1 
norðurlandamálum: Skilja og geta leríð nokknrnveginn rétt venjulegt bókmál 
á dönskn eða sænskn og geta rítað villulftinn stil almenns efnis á öðruhvorn 
þvi máli. 3) 1 ensku: Geta auðveldlega þýtt ólesið létt mál og gert villulitinn stil 
um anðvelt efni. 4) í þýzku: Hafa numið nndirstöðuatriði málsins, eftir nán- 
arí ákvæðnm kennslumálastjórnarinnar. 5) Vera leikinn i að reikna brot og 
tugabrot, vaxtareikning og almennustn þætti flatarmáls- og rúmmálsfræði. 6) 
1 sögn: Hafa glöggt yfirlit nm æfi frægra manna og megintímabil og atbnrði i 
sögn lslands og almennrí veráldarsögn. 7) í náttúrufræði: Hafa numið líkams- 
fræði, almenna grasafræði og dýrafræði. Ennfremur aðaldrætti i þrónnarsögu 
jarðarinnar og landsins. 8) 1 landafræði: Hafa nnmið almenna landafræði 
og vera leikinn i að nota landabréf.

«. gr.
Kennslustundir i hverjum bekk skulu vera 30—33 á viku. Á laugar- 

dögnm skal kennsla eigi standa lengur en til hádegis.

12. gr.
Skólaáríð byrjar 1. október og endar 30. september. Kennslu og próf- 

nm ár hvert skal lokið 30. mai, nema i þríðja og fjórða bekk skólans enda 
prófin i júni. Um skólaleyfi skal ákveðið i reglugefð.
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13. gr.
Fastir kennarar skulu vera 7 og er einn þeirra jafnframt skólameist- 

ari. Hefir hann á hendi aðalumsjón með nemendum skólans, kennslu allri, 
húsum 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 í 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 i 5000 kr. Skólameistari og kennarar 
njóta dýrtiðaruppbótar eftir launalögum.

Skólameistari ræður aukakennara og stundakennara eftir því, sem fé 
er veitt til i fjárlögum. Svo skal og leita álits skólameistara um skipun fastra 
kennara.

14. gr.
Skólameistari skal kenna 12 siundir á viku, en fastir kennarar 26 

stundir. Heimilt er kennslumálastjórninni að fækka um 2—4 stundir skyldu- 
kennslu skólameistara eða fastra kennara, sem hafa mikil aukastörf við skrif- 
legar úrlausnir, eða önnur sérstök aukastörf i þágu nemenda og skólans.

15. gr.
Til þess að geta orðið skipaður fastur kenpari við skólann þarf um- 

sækjandi að hafa tekið kennarapróf við háskóla i kennslugreinum sinum, hafa 
kynnt sér allitarlega kennsluaðferðir og heimilisbrag i nokkrum samskonar 
skólum og hafa sýnt með að minnsta 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 snertir 
kennara, sem nú starfa við skólann, og aðra umsækjendur, sem með afburðum 
i kennslu hafa s^nt, að þeir séu eftirsóknarverðir starfsmenn við skólann.

16. gr.
Skólameistari boðar til kennarafunda og stýrir þeim. Kennarafundi 

skulu fastir kennarar og aukakennarar skólans sækja, og hafa þeir atkvæðisréth 
Ennfremur sækja þeir stundakennarar fundi, er þess óska, eða skólameistari 
kveður til sérstaklega, en eigi hafa þeir atkvæðisrétt.

17. gr.
Skólameistari ræður skólalækni til 3 ára í senn, og skal hann lita eftir 

heilbrigði nemenda og hollustuháttum skólans.

18. gr.
Kennslumálaráðuneytið hefir yfirstjórn skólans.
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19. gr.
Kennslugjöld skal greiða i skólasjóð Menntaskólans, og ákveður kennslu- 

málastjórnin i samráði við fræðslumálastjóra og skólameistara hæð þeirra. 
Aldrei skulu færri en fjórði hluti nemenda undanþegnir skólagjaldi.

Skólasjóði þessum má verja til námsstyrks, til fræðandi ferðalaga nem- 
endanna og að öðrn 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.

20. gr.
1 heimavist skólaná skulu þeir nemendur, er þar búa, njóta ókeypis 

húsnæðis, ljóss og hita, og ganga utanbæjarnemendur þar fyrir. Nemendur úr 
Menntaskólanum skulu hafa rétt til ’/» hluta heimavistanna, en nemendur úr 
gagnfræðadeild til ’/« hluta. — Skylt er kennurum skólans að hafa umsjón 
með heimavist og vinnu nemenda i bókasafni skólans, þegar skólameistari 
óskar þess, gegn þóknun, sem ráðuneytið samþykkir.

21. gr.
Um gagnfræðadeild Menntaskólans á Akureyri fer eftir lögum um 

gagnfræðaskóla.
22. gr.

Ráðuneytið setur reglugerð fyrir skólann, er kveður nánar á um ein- 
stök atríði, er hann varða, svo sem verksvið skólameistara og kennarafunda, 
umsjón með skólahúsi, skyldur kennara til umsjónar með nemendum skólans, 
skólaleyfí og annað, er þurfa þykir.

23. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 20, 9. júlí 1909, um 

gagnfræðaskólann á Akureyri, svo og öll önnur ákvæði, sem fara i bág við 
þessi lög.*

Ed. 164. Wefhdarill*

um frumvarp til laga um viðauka við lög nr. 36, 27. júni 1921, um samvinnu- 
félög.

Frá allsherjarnefnd.

Frv. þetta er borið fram af rikisstjórninni eftir ósk Slátarfélags Suður- 
lands. Óskar S. S. að fá viðauka þann, er felst í frv., inn i samvinnulögin, vegna 
þess að það telur vafasamt, að það fyrirkomulag um kosningar til aðalfundar, 
sem gildir í félaginu, samrýmist fyllilega fyrirmælum samvinnulaganna. Hins-
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vegar telnr stjórn S. S., að fyrirkomulag þetta hafl i framkvæmd reynzt svo vel 
innan félagsins, að óheppilegt muni vera að breyta þvi þannig, að það tvimæla- 
laost samrýmist gildandi fyrirmælnax samvinnnlaganna. Fess vegna óskar félags- 
stjórnin að fá þennan viðauka inn í lögin. Nefndin sér ekki neina ástæðn til að 
leggjast á móti frv. þessn og leggnr þvi til, að það verði samþykkL

. Alþingi, 21. febr. 1930.

Jón Baldvinsson, Ingvar Pálmason. Jóh. Jóhannesson. 
form. fnndaskrífari og frsm.
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■d. 165. Hefndar&H*

nm frv. til laga nm löggilding verzlnnarstaða.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin er sammila nm að leggja til, að frv. verði samþykkt, en eftir 
bendingu knnnngs manns, þykir rétt að gera nokkra orðabreytingn á 1. gr.

Nefndin leggnr þvi til, að frv. verði samþykkt með eftirfarandi

BBEYTINGU.
1. gr. orðist svo:
Á Eyrnm við Seyðisfjörð (Hánefsstaðaeyram og Pórarinsstaðaeyrnm) og 

i Gnnnólfsvik við Finnafjörð, hvorttveggja i Norðnr-Múlasýsln, sknln vera lög- 
giltir verzlnnarstaðir.

Alþingi 21. febr. 1930.

Gnnnar Signrðsson, Héðinn Vaidimarason, Magnús Gaðmnndsson, 
form. fnndaskrifari. frsm. ■

Magnús Torfason. Hákon J. Kristófersson.

lid. 166. IWrfnddHiHt

tfm frv. til laga nm söln jarðarblnta Neskirkju og ríkissjóðs úr jörðinni Nesi i 
Norðfirði.

Frá allsherjarnefnd.

AUsherjarnefnd er þvi hlynnt, að Neskaupstaðnr fái keypta þá bluta kaup- 
staðarlóðarínnar, sem ern opinber eign, og Ieggnr því til, að frv. verði samþykkt 
óbreytt. Hinsvegar vill nefndin taka það fram, að hún ætlast að sjálfsögðu til, 
að htatfallslega sama Verð sé sett á kirkjnhlutann og þjóðjarðarhlatann.



Vegna greinargerðar þeirrar, sem fylgdi frv. í Ed., vill nefndin taka það 
fram, að þótt frv. verði samþyfckt, tiggur ekkr i því neitt nmboð handa lands- 
stjórninni til þess að láta á kostnað hins opinbera byggja ibúðarhús fyrir prest- 
inn i kanpstafinnm. Frv. nm bygging ibúðarhúsa á prestssetrnm Uggnr nú fyrir 
þinginu, og úrslit þess máls skera úr nm það, bvort fara sknli inn á þá brant 
að byggja embættisbústaði fyrir presta i kanpstöðnm og kanptúnom yfirleitt

Alþingi, 21. febrúar 1930.

Gnnnar Signrðsson, Héðinn Valdimarsson, Magnús Gnðmnndsson, 
form. fnndaskrifarí. frsnt.

Hákon J. Krístóferssoa. Magnús Torfason.
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■«L lAZk JNefswUriUá

nm frv. til laga nm forkanpsrétt kanpstaða og kanptúna á hafnarmannvixkjnm 
o. fl.

Frá mini ht aUsherjarasfndar.

Frv. þettn heftr iegið fyrir allmörgnm undanförnnm þingnm og er þvi 
hv. þdm. vel knnnngt

Fyrir þvi telnr minni hl. enga þörf á að rita itarlegt mál nm málið, en 
lætnr sér nægja, nm leið og haim ieggnr til, að frv. verfii fellt, að vísa< til þess, 
sem fram hefir komið nm frv. þetta á nndanförnnm þingnm.

Alþingi, 21. febr. 1930.

Magnús Gnðmnndsson, Hákon J. Kristófersson.
frsm.

Bd. 108. Breytfngrartlllögrar

við frv. til laga nm Menntaskóla á Aknreyrí.

Frá menntamálanefnd.
1. Við 4. gr.

a. Á eftir orðinu. sfrönskac komi: latínu.
b. Aftan við greinina bætist ný málsgrein, svo hljóðandi:
Heimilt skal kennslnmálaráfinneytihn að fjöiga efia fækka nárnsgreinnm, 

ef skólameistarí mæUr með haeytíngnaak.
AlþL 1930. A. (42. lðggjafarþing). 66

/
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Píd, 169. PíefndarAlIt

nm frv. til laga nm rafmagnsdeild við vélstjóraskólann í Reykjavik.

Frá menntamálanefnd.

Nefndin ieggnr einróma til, að frv. verði samþykkt óbreytt.

Alþingi, 22. febrúar 1930.

Ásg. Ásgeirsson, Jón Ólafsson. Bernb. Stefánsson. Sveinn ólafsson. 
form. og frsm.

Magnús Jónsson.

NC 170. WefndarAllt

nm frv. til laga nm veiting rikisborgararéttar.

Frá allsheijarnefnd.

Frv. þetta hefir verið athngað, og má af nmsóknnnnm og fylgiskjölnm 
þeirra sjá, að ekkert er þvi til fyrirstöðn að veita þeim 8 mönnnm, er í frv. 
greinir, rikisborgararétt.

Rseðnr nefndin því deildinni til að samþykkja frv. óbreytt.

Alþingi, 22. febrúar 1930.

Gnnnar Signrðsson, Héðinn Valdimarsson, Magnús Torfason, 
form. fnndaskrifari. frsm.

Magnús Gnðmnndsson. Hákon J. Kristófersson.

Wd. 171. Nefndarillt

nm frv. til laga nm loftskeytatseki á botnvörpnskipnm og nm eftirlit með loft- 
skeytanotknn islenzkra veiðiskipa.

Frá meiri hlnta sjávarútvegsnefndar.

Samkomnlag hefir eigi náðst i nefndinni nm afgreiðsln þessa máls. Vill 
minni hl. eigi afgreiða frv., nema þá gerbreytt að efni og orðbúningi.



Meiri hlutinn telur hinsvegar nanðsyn ber til að skerpa eftirlit nm loft- 
skeytanotknn veiðiskipa, bæði vegna hættn á misbrúkun loftskeytanna til að 
stnðla að landhelgibrotnm og til þess að hnekkja þeim grnnsemdum annara þjóða, 
að innlend botnvörpnskip sleppi við lagaaðför, þótt brotleg sén, vegna aðvarana 
nm ferðir varðskipanna og aðrar hættnr & nppljóstnn nm landhelgibrot.

Um einstök framkvæmdaratriði eftirlitsins teljnm vér rétt að breyta til frá 
ðkvæðnm frv., svo sem ákvæði 3. gr. nm afhendingn lykla að dnlmáli, refsiá- 
kvæði 5. gr. og fyrirmæli 6. gr. nm svipting frjálsrar notknnar loftskeyta, þegar i 
hlnt á grnnaðnr málsáðili. Ennfremnr leggnr einn úr meiri hl. (Ásg. Ásgeirsson) 
til, að niðnr falli siðasta málsgr. 4. gr.

Eftir framansögðn Ieggjnm vér tii, að frv. verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM,
1. Við 3. gr. í stað orðanna »láta dómsmálaráðnneytinn í . té lykil að hverjn því 

dnlmáli* komi: láta landssimastjóra i té lyh.il að hverjn þvi dnlmáli.
2. Við 4. gr. (frá Ásg. Ásgeirssyni); Siðasta málsgrein falli niðnr.
3. Við 5. gr. í stað orðánna »í fyrsta sinn missa rétt til skipstjórnar 1 ár. . . 

. . . sektnm frá 500—10000 kr.c komi: i ánnað sinn missa rétt til skipstjórn- 
ar nm allt að tveggja ára tima. Verði hann i þriðja sinn sannnr að sök, 
missir hann skipstjórnarréttindi fyrir fnllt og allt

Brjóti einhver gegn 1. málsgr, 4. gr. eða verði að öðrn leyti einhver brot- 
legnr gegn 4. gr., annar en þeir, sem nefndir ern i 1. málsgr. þessarar grein- 
ar, sæti hann sektnm frá 200—2000 kr.

4. Við 6. gr. 1 stað orðanna »og skal þá dómsmálaráðnneytinn............. og skip-
stjórnarmennc, komi: og skal þá dómsmálaráðnneytinn heimilt, meðan á rétt- 
arrannsókn og dómsnppsögn stendnr, að svipta útgerðarstjórn og skip- 
stjórnarmenn.

Alþingi, 22. febr. 1930.

Sveinn ólafsson, Signrjón Á. ólafsson, Ásg. Ásgeirsson.
form. og frsm. fnndaskrifari.
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Hd. lTt. Fruisi<orp

til laga um einkasöln rikisins á tóbaki.

Flntningsm.: Haraldnr Gnðmnndsson og Halldór Stefánsson.

1. gr.
Frá 1. jan. 1931 má enginn nema rikisstjórnin flytja hingað ftá útlönd- 

nm neina tegnnd af tóbaki, hvort sem það er unnið eða ónnnið og til hvers 
sem það er ætlað.
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Lðg þessi taka eigi til skipa, sem kotna i landhelgi og hafa innanborðs 
tóbak, ef tóbaksbirgðir ern eigi að áliti tollsijóra meiri en svo, að hsefllegur forði 
sé handa skipverjum og farþegum. Ef birgðirnar teljast meiri, fer um það, sem 
umfram er, eftir 13. gr. Þegar sérstakar ástæður mæla með, getnr r&ðherra l&tið 
sektir falla niðnr, og er heimilt að' greiða verð fyrir tóbakið, ef ætla m&, að til- 
ætlunin hafi eigi verið að flytja það i land.

2. gr.
Tðbak það, sem ríkisstjórnin flytnr inn samkv. 1. gr„ selnr hun kaup- 

félögnm, öðrnm verzlnnarfélögnm eða kanpmönnnm, en eigi öðrnm. Um tóbaks- 
sðlnna setur ríkisstjómin n&nari reglur.

3. gr.
• Það fé, sem þarf til verzlnnarrekstrar þess, er ræðir nm i 1. og 2. gr„ 

leggor rikhsjóðnr fram, og er rikisstjórninni heimilt að taka það að lini.

4. gr.
Nafn verzinnarinnar skal vera aTóbakseinkasala rikhins*.

5. gr.
Rikisstjórnin annast rekstnr tóbakseinkafsölnnnar, skipar foratððnmann og 

tvo endurskoðendur og setnr þeim erindisbréf.

6. gr-
Rikisstjórnin ákveðnr i reglngerð, hvernig fara sknli með tóbaksbirgðir 

þær, sem’ fyrir hendi knnna að vera i landinn 1. janúar 1931, og hvort gjald 
skpli greitt a€ þeim í rikisajóð. Eftir L sept. 1930 skal rikisstjórninni vera heimilt 
að banna allan innflutning tóbaks, nema sérstakt leyfi hennar komi til.

7. gr.
Heimilt skal rikisstjórninni að ákveða i reglngerð, að fyrirmæli laga 16. 

nóv. 1907 nm folívörugeymslu og tollgreiðslnfrest sknli að þvi er affskonar tóbak 
snertir falla úr gildi fr& 1. sepL 1930, og getnr rikisstjórnin þ& kraffzt tafariansrar 
greiðsln & öllum ógreiddum tolli af tóbaki, er þ& kann að vera i tollgeymsln.

8. gr.
Tóbakseinkasalan skal leggja frá 10 til 75 af hnndraði & tóbak, eftir þvi 

sem henta þykir fyrir hverja tegnnd. Álagning þessa skal miða við verð vömnnar 
kominnar i hús hér & landi, án tolls. Tóbak til sanðfj&rbaðana selst &n hagnaðar.

9. gr.
Tóbakseinkasalan skal greiða hinn lög&kveðna tóbakstoll þar, sem tóbakið 

er fyrat flutt i land, &< þann b&tt og & þeim tima, sem tblllög mæla fyrir. En 
hehnilt skal þó rfkisstjóraimri að ákveða í peglogerð, að reikningsr tollstjóra &
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hveijum stað sknli greiðast beint i rikissjóð og að greiðslnrnar megi fara fram 
i ikveðnnm tfmum, t. d. minaðarlega eða irsfjórðimgslega.

10. gr.
Ágóði si, sem verðnr af rekstri tóbakseinkasölnnnar, greiðist i -rikissjóð og 

telst með tekjnm hans. RJkiutjórnin setnr ninari reglnr um reikninggskil. 1 þeim 
reglnm skai ikveða, að irlega leggist nokknr hlnti igóðans i veltnfjir- ag varaajóð.
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11. gr.
Tóbakseinkasalan skal jafnan hafa nokknrn forða af tóbaki fyrirliggjandi 

i Reykjavfk. Koatnað af sendingn tóbaksins inaanlands greiði viðskiptamenn. 
Pantað lóbak getnr tóbakseinkasalan litið senda beint fri átlöndum til þeirra staða 
hér i landi, sem óskað er, og miðast ilagning þá við verðið i höfn ikvörð- 
nnarstaðar.

12. gr.
Rikisstjórnin ikveðnr himarksverð tóbaks i smisöln.

13. gr.
Umbúðir allra tóbakstegnnda, sem tóbakseinkasalan flytnr inn, annara 

en tóbaks til sanðfjirlækninga, sknln vera merktar með ilímdnm miðnm, er i 
sé letrað sTóbakseinkasala rikisins*.

14. gr.
Rrot gegn lögum þessnm varða sektnm, allt fri 50 til 20000 kr., ef eigi 

liggnr þyngri refsing við eftir öðrum lögnm. Ánk þess skal tóbak, sem inn er 
flntt f heimildarleysi, gert npptækt og afhendist tóbakseinkasölnnni til riðstöf- 
unar. Andvirðið telst msðal letkna hennar og rennnr i ríkissjóð.

15. gr.
Með mál út af hrotnm gegn lögnm þesanm akal fasa sem almenn 

lögcegfnmil.

Greinargerð.

Hinn 13. nóv. s. I. afgreiddi milliþinganefndin i tolla- og skattamilnm 
frv. þetta til rfkisstjórnarinnar með svohljóðandi bréfi:

WILLIÞINGANEFND 1 
TOLLA- OG SKATTAMÁLUM.

Reykjavik, 13. nóv. 1929.

Á fundi nefndarinnar i gær var samþykkt með 2 atkv. gegn 1 (M. G.) 
að leggja til við rikisstjórnina, að npp verði tekin þegar i næsta Alþingi einka- 
sala i tóbaki i liknm grnndvelli og gert var rið fyrir i frv. því um einkasöln i 
tóbaki, sem fram var borið i siðasta Alþingi (sji þskj. 198).
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Meirí hluti nefndarinnar lftur avo á, að rétt sé að ríkið noti þenna tekjn* 
stofn, sbr. viðtal fjármálaráðherra við nefndina, og gerir ráð fyrir að óhsett sé að 
áætla tekjnr af einkasölnnni fullar 200000 kr. & ári, þegar frá liður.

Jafnframt vill meiri hluti nefndarinnar beina þvi til ráðuneytisins, að 
taka tii athugunar, hvort eigi sé ráðiegt að sameina þær einkasöiur, sem nú eru 
og upp kunna að verða teknar, og þá verzlun og efniskaup, er rikið og ríkis- 
stofnanir nú hafa, undir eina sameiginlega yfirstjórn og setja ein heildarlög um 
landsverzlnn. Telur meiri hlutinn, að með þvi megi spara allverulega upphæð af 
reksturskostnaði þeirra fyrirtækja, sem og að ná megi hagfelldari efniskaupum 
fyrir rikið og rikisstofnanirnar.

Með tilliti til þessa hefir meiri hlutinn ekki samið sérstaka greinargerð 
fyrir frumvarp um tóbakseinkasölu, en lætur nægja að visa til greinargerðarinnar, 
sem fylgdi fyrrnefndu frv. i fyrra, enda hafa enn ekki verið birtar skýrslur um 
tóbaksinnflutninginn 1928 og það sem af er þessu ári, en upplýsingar um það 
teljum vér víst, að ráðuneytíð hafi.

Við leyfum okkur að óska sem fyrst svars ráðuneytisins viðvikjandi þvi, 
hvort það vill flytja framangreint frumvarp um tóbakseinkasölu og frv. til heildar- 
laga um landsverzlun, þar eð við gerum ráð fyrir að flytja sem meiri hlnti 
nefndarinnar frumvarp um tóbakseinkasölu, ef stjórnin eigi ber það fram.
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Til. fjármálaráðuneytisins, Reykjavik.

Pjármálaráðh. hefir nýlega tjáð okkur, að frv. myndi ekki verða lagt fyrir 
þingið að þessu sinni að tilstuðlun ríkisstjórnarinnar. Er sú ástæða til þess, að 
við flytjum frv.

Um ástæður fyrir frv. visum við að mestu leyti til ástæðna þeirra, er 
bornar voru fram í greinargerð með frv. á siðasta þingi (þskj. 198). Að öðru 
leyti visum við til forsögu málsins og til þeirrar reynslu, sem fengin er fyrir þvi, 
að einkasala á tóbaki getur gefið rikissjóði állrifiegar tekjur án þess að kaup- 
endum sé iþyngt i verðlagi. Teljum við ekki forsvaranlegt að slá hendi á móti 
slikum tekjum i rikissjóð, jafnmiklar sem tekjúþarfir hans eru og jafnþungt og 
lagzt er á gjaldþol landsmanna almennt um framlög til opinberra þarfa.

Samkv. innfiutningsskýrslum þeim, og vitneskju, sem yngri eru en þær, 
er á var byggt i greinargerð frv. á siðasta þingi, hefir innflutningurinn i tóbaki 
1928 orðið meiri en þar var áætlað, og mun hafaorðið enn meiri næstliðið ár. 
Mun þvi örúggt, að vænta megi brátt 200 þús. króna tekna af tóbakseinkasölu og 
vaxandi tekna með vaxandi innflutningi tóbaks, er fram liða stundir.
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við frv. til laga nm eyðing refa og refarækL

Frá Halldóri Stefúnssyni.

Md. 178. BreyilngartlUögwr

1. 1. gr. orðist svo:
Sveitarstjórnir hafa framkvæmd & refaveiðnm, hver i sinnm hreppi, nndir 

nmsjón og eftirliti sýslnnefnda, eftir þvi sem lög þessi msela fyrir.
II. 2. gr. orðist svo:

Á vori hverjo skipar sveitarstjórn til nm grenjaleitir og grenjavinnsln i 
umdæmi sínu. Nn eiga tveir hreppar eða fleirí óskipt afréttarland, og sknlu 
þeir þú koma sér saman nm skipti & þvi til grenjaleita og refaveiða. Geti 
þeir ekki komið sér saman um skiptin, sker sýslnnefnd úr.

III. Á eftir 2. gr. komi þrjúr nýjar greinar, svo hljóðandi:
a. Sveitarstjórnir riða nægilega marga skotmenn til grenjavinnsln vor hvert

Skyldir ern búendnr að leggja til eftir tilskipan sveitarstjórna menn i 
grenjaleitir og vöknmenn & gren. Sveitarstjórnir ókveða kanp vökn- 
manna.

b. Nú flnnst gren, og tilrúðinn skotmaðnr getnr ekki sinnt þvi vegna þess 
að hann er bnndinn við annað gren, eða af öðrnm istæðnm. Ræðnr 
sveitarstjórn þú annan skotmann ú það gren.

óheimilt er öðrnm en þeim, er til þess ern rúðnir af sveitarstjórn, 
að vinna refi og yrðlinga i grenjnm ú grenjavinnslntimannm, nema skot- 
maðnr sé fri genginn. Er veiði þá eign þess, er fær.

c. Sveitarstjórn úkveðnr og anglýsir innan hrepps, hver timi telst grenja- 
vinnslntimi úr hvert Utan þess tima, og ntan grenja og refabúa, ern 
reflr og yrðlingar ófriöhelgir.

IV. 3. gr. orðist svo:
Þegar gren finnst, hvort heldnr er i grenjaleitnm eða ekki, skal skot- 

manni eða sveitarstjórn gert aðvart svo fljótt, sem kostnr er ú. Eftir það 
segir sveitarstjórn eða skotmaðnr fyrir um meðferð grenis.

V. 4. gr. orðist svo:
Yrðlingar, sem teknir ern ú greni eða ntan grenis nm grenjavinnsln- 

timann, ern eign sveitarfélags.
VI. Við 5. gr.

a. Orðin »sbr. þó 5. gr.« falli niðnr.
b. Áftan við greinina bætist: Fúist ekki hæflr skotmenn með þessnm skil- 

yrðnm, getnr hreppsnefnd vikið frú þessn, svo sem þarf til þess að hæfir 
skotmenn fúisL

VII. 6. gr. orðist svo:
Skyldir ern búendnr að gera grenjaleitir i heimalöndnm endnrgjaldslanst 

eftir fyrirmælum sveitarstjórna. Að öðrn leyti greiðist kostnaðnr við eyðing 
refa úr sveitarsjóði.
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VIII. 7. gr. orðist svo:
Nú vinnast réflr fi öðrnaa thm «a himna fikveðna grenjavinnslntima, 

og er þfi heimilt að greiða skotmanni verðlaun, kr. 10.00 fýrir hvert dýr. 
— Verðlaunin greiðast eftir fikvöiflun sveítarstjóma ör sveitaTsjóði.

IX. Á eftir 7. gr. komi tvær nýar greinar, svo hljóðandi:
a. Engu mfi raska á grenjum nema með samþykki og að fyrírsögn sveitar- 

stjóraa. Ekki mfi lfita hnnda hlaupa fi gren fi grsnjavinnslutimaaura né 
hafa þar óþarfan umgang eða hark.

b. Sveitarstjóru heldur skrfi yflr öU þakkt gren qg gerir statta lýsingu fi 
þeim. Hún skal lfita byggja vörðnr og skotbyrgivið gren, þar sem þörf 
er fi, og balda þeim við. Hún getur og ifitið laga skenund gren, sem auð- 
nnnin ecn, en ónýta önnur, sem torunnia ern.

X. Fyrirsögn frv. verði:
Frv. til 1. nm rebveiðar og refarsekt,

XI. Fyrirsögn fyrri kafla verði:
Um refaveiðar.

Kd. 174. rWefndnrÁIlfi

nm frv. til laga um breyting fi lögnm nr. 28 frfi 1915, nm kosningar til Alþingis 

Frfi aUsherjamefnd.

Nefndin leggnr til, að frv. verði samþykkt óbreytt, þó með fyrirvara um 
að bera fram lillögu nm fikveðinn kjördag, ef svo sýnist.

Alþingi, 24. febrúar 1930.

Gnnnar Signrðsson, Magnús Torfason, Héðinn Valdimarsson, 
fbrm. frsm. fundmkrífari.

Magnús Gnðmnndsson. Hfikon J. Kristófersson.

Kd« 175. BreytlngarttUaga

við frv. til laga nm Menntaskóla fi Aknreyri.

Frfi Jóni Jónssyni.

Við 9. gr. Fyrsti tölnliðnr orðist svo:
Að þeir, sem sefjast i fyrsta bekk, verði að minnala kosti 16 fira það fir,

sem þeir stunda nfim í bekknuna. Fó. gefiur kguuslasnfilarfidaBeytið veitt einkar 
þrosknðnm nemendum undanþfign, ef þeir ern orðnir l^ fints.

Aldnrstakmark þeirra, er setjast i aðra bekki, svarar til inntöknaldnrs.
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lid. 176. Breytlngartlllögur

við breytingartillögur & þskj. 147 [Eyðing refa og refarækt].

Flntningsm.: Pétur Ottesen.

1. Við II.
a. Aðra málsgrein brtt. skal orða svo:

Nú eiga fleiri hreppar afrétt saman eða leitarsvæði, og skal þá npp- 
rekstrarfélagið eða sameiginlegar fjallskilafundur velja einn eða fleiri menn 
til þess að sjá am framkvæmdir þessara mála.

b. Fyrir »gren« f þriðjn málsgr. kemur: dýr.
2. Við III. a.

a. Á eftir orðunum supprekstrarfélag velur« kemur: eða sameiginlegnr fjall- 
skilafnndnr fleiri hreppa.

b. I stað orðanna »er hreppsnefnd .... tekur gildanc kemnr: sem ráðinn 
er af sömu aðiljum og skotmaður tekur gildan.

3. Við III. b. 1 stað orðanna »Óheimilt er . . . . npprekstrarfélagsc kemur: Ó- 
heimilt er öðrum en þeim, sem til þess eru ráðnir samkvæmt 3. gr.

4. Við V.
a. 1 stað »upprekstrarfélags« kemur: sveitarfélaga.
b. Upphaf annarar málsgreinar skal orða svo: Nú eru yrðlingar teknir f 

þeim hluta heimalands, sem ekki er talið til afréttarlands samkvæmt á- 
kvæðum fjallskilareglngerðar I hverri sýslu, og skal þá o. s. frv.

5. Við VI. Fyrri málsgrein skal orða svo: Borgun til skotmanns og vökn- 
manns fer eftir þvf, sem um semst við hreppsnefnd eða trúnaðarmann upp- 
rekstrarfélags eða leitarsvæðis.

6. Við VII.
a. I stað »eða sveitarsjóðam* i fyrri málsgrein kemur: eða sveitarsjóðum 

eða sameiginlegom fjallskilasjóði.
b. Aftan við sömu málsgrein bætist: eða leitarsvæði.
c. í stað »sveitarsjóð eða sveitarsjóði* í siðari málsgrein kemnr: i sveitar- 

sjóð, sveitarsjóði eða fjallskila.
7. Við VIII.

a. Upphaf tillögunnar skal orða svo: Hreppsnefndir eða þeir, sem valdir 
hafa verið til þess að sjá um refaeyðing samkvæmt ákvæðam annarar 
málsgreinar 2. greinar.

b. Á eftir orðunum »eiga afrétt saman* kemnr: eða leitarsvæði.
8. Við IX. í stað »o. fl.« i niðnrlagi tillögugreinarinnar kemnr: og annað, er 

lýtur að eyðingu refa.
9. Við X. Aftan við tillöguna bætist: En hitt refaeldi, þar sem refir eru aldir 

skemmri tima.
10. Við XI. Orðin »sama gildir um annað refaeldi* falla niðnr.
11. Við XIV. Þriðja málsgrein tillögnnnar falli burtu.

Alþt. 1930. A. (42 löggjafarping). 67
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Wd. 177. Wefndar&llt

nm frv. til laga nm sðln prestssetnrsjarðarinnar Hólma i Reyðarfirði.

Frá meiri hlnta allsherjarnefndar.

Frv. var flntt nm sóln Hólmalands á siðastliðnu ári (þskj. 87); þó var i 
þvi frv. ráðgert að nndanskilja sölnnni varphólma staðarins og allmikið af heima- 
landinn, ef prestar siðar vildn heldnr búa á Hólmnm en i Eskifjarðarkanptúni.

Frv. það, sem nú liggnr fyrir, gefnr rikisstjórninni heimild til að nndan- 
skilja varphólmann og hæfilega spildn af ræktanlegn landi, nærri varplandinn, 
fyrir smábýli eða lítið kúabú. Þetta er gert tii þess að prestar gætn átt kost á 
að stnnda búskap á Hólmnm, ef þeir æsktn þess. Litlar liknr ern hinsvegar til 
þess, að prestar mnni framvegis óska eftir þvi; það er siðnr en svo hagsmnna- 
mál fyrir prest að sitja á Hólmnm, sakir fólksekln og annara örðngleika, enda 
hefir sóknarprestnr staðarins nú mælt með þvi, að Eskifjarðarkauptún nái kanp- 
nm á Hólmum, og hefir hinsvegar tryggt sér bústað i Eskifjarðarkanptúni.

Talsverðar deilnr nrðn nm það á siðastliðnn þingi, hver nanðsyn væri á 
því fyrir Eskifjarðarkanptún að fá viðbótarland til ræktnnar, og því til skýringar 
birtir meiri hinti nefndarinnar sem fylgiskjal álit hr. Pálma Einarssonar jarð- 
yrkjnráðnnants nm nanðsyn á anknnm ræktnnarframkvæmdnm í Eskiíjarðar- 
kanptúni, en það sýnir ljóslega, að kanptúninn er stór hagnaðnr i þvi að fá 
Hólmaland til ræktnnar, og ennfremnr að bein heilsnhætta stafar þar af vöntnn 
landsnytja og skorti á mjólk, söknm þess hve hún er þar dýr og torfengin.

Af framanskráðnm ástæðnm leggnr meiri hlnti nefndarinnar til, að frv. 
verði samþykkt breytingalanst

Alþingi, 25. febrúar 1930..

Gnnnar Signrðsson, Héðinn Valdimarsson,
form. og frsm. fnndaskrifari.

Magnús Gnðmnndsson. Magnús Torfason.

Vylglskjal.

BÚNAÐARFÉLAG ÍSLANDS 
LÆKJARGÖTU 14 — REYKJAVÍK

Reykjavík, 8. okt. 1929.

Samkvæmt tilmælnm frá hr. útgerðarmanni Ólafi Sveinssyni og hr. Páli 
Magnússyni lögfræðingi, hefi ég nndirritaðnr á s. I. snmri kynnt mér hver nanð- 
syn væri á anknnm ræktnnarframkvæmdnm i Eskifjarðarkanptúni, og rannsakað 
hver skilyrði værn fyrir hendi i næsta nmhverfi kanptúnsins til ankinna nmbóta
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& þessn sviði. Þar sem þeir jafnframt hafa æskt skriflegrar amsagnar minnar 
nm þessi atriði vil jeg leitast til að verða við þeim tilmælnm með eftirfylgjandi 
stnttri greinargerð.

1. Er kanptúninu nanðsyn að útvega sér aðstöðn til ræktnnar fyrir sig 
sjálft eða einstaklinga þess?

Þan kanptún er stnnda sjávarútveg sem aðalatvinnnveg hafa þörf að afla 
sér til heimilisnota á ódýran og hagkvæman hátt ýmsar landbúnaðarafurðir, 
einknm þó mjólk og garðávexti. Eins og sakir standa þá er langt frá að innan 
kanptúnsins sé hægt að fnllnægja þörfnm íbúanna nm þessa hlnti. Ibúatalan mnn 
vera nær 800 manns. Leiðandi menn i heilbrigðismálum i Amerikn telja að lág- 
marksþörf hvers einstaklings sé 1 líter mjólknr á dag. Mnn mega telja hæfílega 
meðalneyzln 1,5—2 litra á dag fyrir hvern mann. Væri að eins fnllnægt þvi sem 
talið er lágmarks neyzlnþörf, þyrftn Eskfirðingar að hafa 135 kýr, þeir hafa nú 
að eins 36 kýr, sem að allvernlegn leyti mnnn vera fóðraðar á aðkeyptn fóðri, 
þvi samkvæmt opinbernm skýrslum nm heyöflnn hafa þeir heimaaflað að eins 
helming af þvi fóðri er þesaar kýr þnrfa. Þörfin fyrir ankna mjólknrnotknn er 
bæjarbúnm, og einknm uppvaxandi æsknlýð bæjarins, heilsnfræðisleg nanðsyn, 
er verðnr að fnllnægja á komandi árnm. Leiðir til þess geta verið taldar fleiri 
en ein, t. d. aðflntningnr mjólknr annað tveggja erlendrar niðnrsoðinnar eða 
kældrar nýmjólkur frá hérnðnnnm nærlendis.

Niðnrsoðin mjólk er dýr og samsvarar vart nýmjólk að gæðnm, sem 
framleidd er á staðnum.

Um aðflutning nýmjólknr yrði helzt að ræða frá >Héraði«, en flutnings- 
kostnaðnr myndi hækka verð mjólknrinnar um of, og verða á sumum timum 
árs erfiðnr eða jafnvel litt framkvæmanlegur. Ég hygg eftir nánari samanbnrð, 
sem eigi skal gengið inn á hér, að hin eina rétta leið til bættrar aðstöðu nm 
útvegnn mjólkur, með verðlagi er gerir almenningi kleift að nota hana eftir 
þórfnm, sé að kauptúnið sjálft útvegi sér og íbúum sinnm aðstöðn til ræktnnar, 
og framleiði sjálft þá mjólk, sem það hefir þörf fyrir, til frambúðar verðnr það 
tryggast, ódýrast, og á þann hátt geta þeir fengið bezta mjólk.

Það er engnm vafa bnndið, að ræktun garðávaxta til heimilisnota ætti 
með góðnm hagnaði að geta komið til greina með góðnm árangri, ef að þvi væri 
nnnið af nægri þekkingn.

2. Ræktnnarmögnleikar á Eskiflrði og i næsta nmhverfi kanptúnsins.
Innan kanptúnsins er eigi land er neinu nemur til ræktnnar, enda mjög

grýtt og erfítt til slikra nmbóta.
Þær jarðir, sem vegna legn sinnar og afstöðn til samgangna við Eskifjörð, 

gætn komið til greina fyrir kanptúnið að útvega sér ern:
1. Eskifjörður.
2. Eskifjarðarsel I.—III.
3. Hólmar.

Þingskjal 177
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Etkifjörðar liggur fast við kauptúnið. Tún jarðarinnar er 2,2 ha. að stærð. 
Undirlendi jarðarinnar i botni dalsins ern grónar eyrar og valllendisbakkar, nes 
með fram ánni. Ræktnnarskilyrði ern góð & landi þessn yfirleitt, en það liggnr 
fyrir nokkrnm áföllum frá ánni. Af landi jarðarinnar ern 10—12 ba. með ágæt- 
nm skilyrðnm til túnræktar og alls má telja rækthæft af landi jarðarinnar nm 
30 ha. Beitiland er viðlent en alls eigi hentngt til nota fyrir stórgripi. Þessi jórð 
myndi að minn áliti aðeins geta að nokkrn leyti bætt úr landþörf Eskfirðinga, 
en að þvi leyti er rými ræktanlegs lands leyfir, er landið hentngt til útskiptingar 
i ræktnnarlóðir er Ieigðar yrðn á erfðafestn. Þó yrði að leggja veg gegnnm 
landið nm 5 km. á lengd til að hægt yrði fyrir leigjendur að yrkja landið.

Etkifjarðarsel hefir eigi það landrými af ræktanlegn landi, að ég tel enga 
ástæðn fyrir kanptúnið að svo stödda að gera ráðstafanir til útvegnnar á þvi landi.

Hólmar i Regðarflrði liggja 7,5 km. frá Eskifirði. Tún jarðarinnar er 8 ha. 
að stærð. Út frá túninn liggja afgirtar engjar jarðarinnar, neðan hins nýlagða 
bilvegar milli Eskifjarðar og Reyðarfjarðar. Stærð þeirra er fast að 200 ha. Þar 
af er ágætlega til ræktnnar fallnir 100—120 ha. Engið er samfellt mýrlendi, vot- 
lent, viðast sæmilega jarðvegsdjúpt, efrihlnti landsins er þó jarðvegsgrnnnnr með 
grýttn undirlagi. Beitiland jarðarinnar er viðlent og vel fallið til nota fyrir nant- 
pening. Snmarhaga má bæta með beitiræktnn. Með fnllri ræktnn jarðarinnar 
hygg ég, að á henni mætti framfleyta 75—100 kúm.

Með hliðsjón af þvi, sem að framan er ritað, leyfi ég mér að leggja til:
1. Eskifjarðarkanptún geri tilrann til að fá föst nmráð yfir Hólmnm i 

Reyðarfirði við kanp á jörðinni.
2. Að þvi fengnn geri bæjarfélagið ráðstafanir til ræktnnarframkvæmda á 

engjum jarðarinnar við þnrknn á landinn, jarðvinnsln og sáningn til túnræktar.
3. Þegar komið er i rækt land, er geti fóðrað 25—30 kýr, stofni bæjar- 

félagið sjálft til kúabús, eða feli öðrnm framkvæmd þess. Framkvæmdir viðvikj- 
andi byggingnm sén miðaðar við að búið yrði stækkað, þar til það hefði 50—75 
mjólkandi kýr.

4. Ég vil að siðnstn ekki láta hjá liða að benda á, að ég teldi heppilegt, 
ef hægt yrði að útvega ibúnm kanptúnsins, þeim, er þess ósknðn, ræktnnarlóðir 
úr landi Eskifjarðar, sem nú er i sjálfsábúð, er leigðar yrðn á erfðafestn, með 
þeim skilmálnm, er venja er orðin að gildi nm þan lönd i kanptúnnm með svip- 
aðri aðstöðn og Eskifjörðnr hefir.

F. h. Búnaðarfélags Islands.

Pálmi Einarsson, 
jarðyrkjnráðnnantnr.
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Wd. 178. Frnmvarp

til laga um Menntaskóla á Akureyri.

(Eftir 3. umr. i Ed.).

1. gr.
Á Akureyri skal vera skóli með fjórum óskiptum bekkjum, er nefnist 

Menntaskólinn á Akureyri. Skal hann, þar til öðruvisi verður ákveðið með 
lögum, starfrækja gagnfræðadeild með þrem bekkjum, og er heimilt, með 
samþykki kennslumálaráðuneytisins, að skipta einum þeirra.

2. gr.
Takmark skólans er að búa nemendur undir athafnalif bæði i and- 

legum og verklegum efnum og gera þá hæfa til að stunda nám við háskóla 
og aðrar æðri menntastofnanir.

3. gr.
Skólinn er samskóli fyrir pilta og stúlkur.

4. gr.
1 Menntaskólanum skal kenna þessar námsgreinar: íslenzku og íslenzk 

fræði, norðurlandamál, ensku, þýzku, frönsku, latinu, sagnfræði, trúarbrögð, 
félagsfræði, bókmenntafræði og listasögu, náttúrufræði, eðlisfræði og efna- 
fræði, stærðfræði, bókfærslu, iikamsæfingar, söng, dráttlist og hagnýt 
vinnubrögð.

Heimilt skal kennslumálaráðuneytinu að fjölga eða fækka námsgrein- 
um, ef skólameistari mælir með breytingunni.

5. gr.
íslenzk tunga og náttúruvisindi skulu vera höfuðnámsgreinar i skól- 

anum. Lesskrá skal haga svo, að auðvelt sé 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.

6. gr.
1 hverjum bekk skal haldið árspróf. Lokapróf Menntaskólans er stú- 

dentspróf. Ljúka má námi i einstökum námsgreinum i öðrum og þriðja bekk 
Menntaskólans, 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, 
hinn skipaður af kennslumálaráðuneytinu, en við stúdentspróf 2 prófdóm- 
endur, skipaðir af þvi.

Heimilt er skólameistara að sleppa nemanda við árspróf, enda hafi 
hann lofsamlega einkunn eftir veturinn.

/
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7. gr.
Um einkunnastiga og einkunnagjöf skal ákveða í reglugerð. Þá skal 

og i reglugerð setja nánari ákvæði um inntöknpróf, bekkjarpróf og stú- 
dentspróf.

8. gr.
Heimilt er utanskólamönnum að taka próf úr öllum bekkjum Mennta- 

skólans. Þeir, sem standast prófin i fyrstu þrem bekkjum skólans, bafa 
leyfi til að setjast i skólann, eftir þvi sem búsrúm og kennaratala levfir. Ef 
fleiri ná prófi inn i bekk en hægt er að veita inntöku, ræður prófeinkunn 
úrslitum. Skólameistari má þó bregða út af þessari reglu, ef úrlausn nem- 
anda i einhverri grein sannar, að hann sé gæddur frábærlega góðum gáfum.

9. gr.
Þessi eru almenn inntökuskilyrði í Menntaskólann: 1) Að þeir, sem 

setjast i fyrsta bekk, verði að minnsta kosti 16 ára það ár, sem þeir stunda 
nám i bekknum. Þó getur kennslumálaráðuneytið veitt einkar þroskuðum 
nemendum undanþágu, ef þeir eru orðnir 14 ára. Aldurstakmark þeirra, sem 
setjast i aðra bekki, svarar til inntökualdurs; 2) að þeir séu ekki haldnir 
neinum næmum sjúkdómi; 3) að siðferði þeirra sé óspillt.

10. gr.
Til þess að vera tekinn i fyrsta bekk Menntaskólans verður nemand- 

inn að standast próf i þessum greinum: 1) 1 íslenzku: Geta ritað venjulegt 
mál ritvillulítið, þekkja aðaleinkenni íslenzkrar málfræði og höfuðdrætti i is- 
lenzkum bókmenntum, bæði á þjóðveldistimanum og siðan um 1800; 2) 1 
norðurlandamálum: Skilja og geta lesið nokkurnveginn rétt venjulegt bókmál 
á dönsku eða sænsku og geta ritað villulitinn stíl almenns efnis á öðruhvoru 
þvi máli. 3) 1 ensku: Geta auðveldlega þýtt ólesið létt mál og gert villulitinn stil 
nm auðvelt efni. 4) 1 þýzku: Hafa numið undirstöðuatriði málsins, eftir nán- 
ari ákvæðum kennslumálastjórnarinnar. 5) Vera leikinn i að reikna brot og 
tugabrot, vaxtareikning og almennustu þætti flatarmáls- og rúmmálsfræði. 6) 
1 sögu: Hafa glöggt yfirlit um æfi frægra manna og megintímabil og atburði í 
sögu íslands og almennri veraldarsögu. 7) í náttúrufræði: Hafa numið likams- 
fræði, almenna grasafræði og dýrafræði. Ennfremur aðaldrætti i þróunarsögu 
jarðarinnar og landsins. 8) 1 landafræði: Hafa numið almenna landafræði 
og vera leikinn í að nota landabréf.

11- gr.
Kennslustundir í hverjum bekk skulu vera 30—33 á viku. Á laugar- 

dögum skal kennsla eigi standa lengur en til hádegis.

12. gr.
Skólaárið byrjar 1. október og endar 30. september. Kennslu og próf-



Þingskjal 178 535

um ár hvert skal lokið 30. mai, nema i þriðja og fjórða bekk skólans enda 
prófin i júni. Um skólaleyfi skal ákveðið i reglugerð.

13. gr.
Fastir kennarar skuln vera 7 og er einn þeirra jafnframt skólameist- 

ari. Hefir hann á hendi aðalumsjón með nemendum skólans, kennslu allri, 
húsum 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, 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 i 5000 kr. Skólameistari og kennarar 
njóta dýrtiðaruppbótar eftir launalögum.

Skólameistarí ræður aukakennara og stundakennara eftir þvi, sem fé 
er veitt til i fjárlögum. Svo skal og leita álits skólameistara um skipun fastra 
kennara.

14. gr.
Skólameistari skal kenna 12 stundir á viku, en fastir kennarar 26 

stundir. Heimilt er kennslumálastjórninni að fækka um 2—4 stundir skyldu- 
kennslu skólameistara eða fastra kennara, sem hafa mikil aukastörf við skrif- 
legar úrlausnir, eða önnur sérstök aukastörf i þágu nemenda og skólans.

15. gr.
Til þess að geta orðið skipaður fastur kennari við skólann þarf um- 

sækjandi að hafa tekið kennarapróf við háskóla i kennslugreinum sínum, hafa 
kynnt sér allítarlega kennsluaðferðir og heimilisbrag i nokkrum samskonar 
skólum og hafa sýnt með að minnsta 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 snertir 
kennara, sem nú starfa við skólann, og aðra umsækjendur, sem með afburðum 
i kennslu hafa sjnt, að þeir séu eftirsóknarverðir starfsmenn við skólann.

16. gr.
Skólameistari boðar til kennarafunda og stýrir þeim. Kennarafundi 

skulu fastir kennarar og aukakennarar skólans sækja, og hafa þeir atkvæðisrétt. 
Ennfremur sækja þeir stundakennarar fundi, er þess óska, eða skólameistari 
kveður til sérstaklega, en eigi hafa þeir atkvæðisrétt.

17. gr.
Skólameistari ræður skólalækni til 3 ára i senn, og skal hann lita eftir 

heilbrigði nemenda og hollustuháttum skólans.

18. gr.
Kennslumálaráðuneytið hefir yfirstjórn skólans.



536 Þingskjal 178-179

19. gr.
Kennslugjöld skal greiða i skólasjóð Menntaskólans, og ákveður kenóslu- 

málastjórnin i samráði Ýið fræðslumálastjóra og skólameistara hæð þeirra. 
Aldrei skulu færri en fjórði hluti nemenda undanþegnir skólagjaldi.

Skólasjóði þessum má verja til námsstyrks, til fræðandi ferðalaga nem- 
endanna 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.

20. gr.
1 heimavist skólans skulu þeir nemendur, er þar búa, njóta ókeypis 

húsnæðis, ljóss og hita, og ganga utanbæjarnemendur þar fyrir. Nemendur úr 
Menntaskólanum skulu hafa rétt til */s hluta heimavistanna, en nemendur úr 
gagnfræðadeild til ’/s hluta. — Skylt er kennurum skólans að hafa umsjón 
með heimavist og vinnu nemenda i bókasafni skólans, þegar skólameistari 
óskar þess, gegn þóknun, sem ráðuneytið samþykkir.

21. gr.
Um gagnfræðadeild Menntaskólans á Akureyri fer eftir lögum um 

gagnfræðaskóla.
22. gr.

Ráðuneytið setur reglugerð fyrir skólann, er kveður nánar á um ein- 
stök atriði, er hann varða, svo sem verksvið skólámeistara og kennarafunda, 
umsjón með skólahúsi, skyldur kennara til umsjónar með nemendum skólans, 
skólaleyfi og annað, er þurfa þykir.

23. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 20, 9. júli 1909, um 

gagnfræðaskólann á Akureyri, svo og öll önnur ákvæði, sem fara i bág viö 
þessi lög.

Ed. 179. Frnmvarp

til laga um breyting á lögum nr. 28 frá 1915, um kosningar til Alþingis. 

(Eftir 2. umr. í Ed.).

1- gr-
23. gr. laganna skal vera á þessa leið:
Þá er almennar, reglulegar kosningar fara fram, skal 1. laugardagur i 

júlimánuði vera kjördagur alstaðar, nema i kaupstöðum, sem eru sérstök 
kjördæmi, en þar skal fyrsti vetrardagur vera kjördagur.
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Bæði er þetta á sér stað og þegar almennar kosningar fara íram eftir 
þingrof, skulu allar kosningar gilda frá hinum lögskipuðu kjördögum, þótt 
einstöku kosningar hafi eigi-fram farið á þeim dögum.

2. gr.
Upphaf 27. gr. laganna skal vera á þessa leið:
Á hádegi skal kjörfund setja annarsstaðar en i kaupstöðum, sem eru 

sérstök kjördæmi, en þar skal kjörfund setja kl. 10 árdegis. Skulu þá mæta 
á kjörstað ...

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

Þingskjal 179—180

lWd. 1#O. JVetndarÁltt

nm frv. til laga nm Ioftskeytatæki á botnvörpnskipnm og nm eftirlit með loft- 
skeytanotknn islenzkra veiðiskipa.

Frá minni hl. sjávarútvegsnefndar.

Á þinginn 1928 mnn frv. nm lagasetningn þá, er hér nm ræðir, fyrst hafa 
séð Ijós dagsins.

Við bentnm þá á það, að i lögnm nr. 82, 14. nóv. 1917, og reglngerð 
nr. 32, 17. mai 1918, sem sett var samkvæmt þeim lögnm, hafi rikissljórnin fnll- 
nægjandi heimild til að hafa það eftirlit með sendingn loftskeyta, sem, ef þvi 
væri beitt, gæti komið að eins góðnm notnm til að hindra misnotknn loftskeyta 
eins og lagasetning i þvi efni yfir höfnð að tala getnr gert.

Þessú hefir aldrei verið hnekkt með röknm né sýnt fram á, að tilrannir 
rikisstjórnarinnar, ef þær hafa nokkrar verið, til að hafa ihlntnn nm sendingn 
loftskeyta hafi strandað vegna vöntnnar á lagaheimild.

Við meðferð málsins á þrem þingnm hefir frv. þetta að visn tekið tals- 
verðnm breytingnm til bóta, fyrir gagnrýni okkar, en samt sem áðnr er það enn 
svo úr garði gert, að við getnm ekki léð þvi lið. Frá npphafi er málið fram 
borið til þess að sveigja að islenzknm útgerðarmönnnm, og öllnm hefir verið 
ljóst, að slik lagasetning yrði aldrei annað en apsppirslögc, eins og einn stnðn- 
ingsmanna málsins komst að orði.

Alþingi, 24. febrúar 1930.

Jóhann Þ. Jósefsson, ólafur Thors,
trsm.

Alpt. 1930. A. (42. lðggjafarþing). 68
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Ed. 181. Lttff

um lántöku fyrir rikissjóð.

(Afgreidd frá Ed. 24. febrúar).

1. gr.
Rikisstjórninni er heimilt að taka handa rikissjóði lán, allt að 12 millj- 

ónum króna eða jafngildi þeirrar upphæðar i erlendri mynt.

2. gr.
Lán það, er rikisstjórnin tók með lánssamningi við Barclays Bank, 

Limited i London, dags. 27. september 1929, að upphæð 250000 sterlingspund, 
skal teljast hluti af láni þvi, sem heimilað er með 1. gr., og staðfestist um- 
ræddur lánssamningur með lögum þessum.

3. gr.
Lög nr. 39, 14. júni 1929, um lánsheimild fyrir rikissjóð, eru úr 

gildi numin.
4. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nl. 188« BreytlngartUlttffur

við frv. til laga um sveitabanka.

Frá Halldóri Stefánssyni.

I. Við 1. gr. Upphaf greinarinnar orðist svo:
Búnaðarbanki íslands veitir bústofnslán og rekstrarlán til bænda og annara.

II. Við 2. gr. Fyrri málsliðnr orðist svo:
Búnaðarbankinn veitir lán til sparisjóða, samvinnnkanpfélaga, banka og 

bankaútibúa, eða i gegnnm nmboðsskrifstofnr, er bankinn setur á stofn samkv. 
73. gr. laga nm Búnaðarbanka lslands, með þvi skilyrði, að féð sé ein- 
göngu notað til þess að lána það út aftur til sveitabanka, sem stofnaðir 
knnna að verða samkvæmt lögnm þessnm. Bankinn getnr og veitt lán til 
sveitabanka milliliðalanst, sbr. 10. gr.

III. Við 3. gr. Fyrir »rekstrarlán« komi: lán.
IV. Við 4. gr. Upphaf greinarinnar orðist svo:

Sveitabankar geta verið tvennskonar: bústofnslánafélög og rekstrarlána- 
félög.

V. Við 5. gr. Upphaf greinarinnar orðist svo:
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Stjórn sveitabanka ákveðnr hámark láns fyrir hvern félagsmann i sam* 
ráði við endnrskoðendnr. Lánsfjárhæð ...

VI. Við 6. gr. Fyrir >rekstrarláni« komi: láni.
VII. Á eftir 6. gr. kemur ný grein, svo hljóðandi:

Útlán sveitabanka til bústofnslána sknln veitast til eigi lengri tfma en 
10 ára og með jöfnnm afborgunum. Þau sknln veitt gegn sknldabréfl með 
baktryggingn, ér félagsstjórn telnr nsegja.

VIII. Við 7. gr. Á eftir >sveitabanka« komi: til rekstrarlána.
IX. Á eftir 8. gr. komi ný grein, svo hljóðandi:

Sparisjóðir og aðrar peningastofnanir, er veita sveitabönknm bústofnslán, 
geta í þess stað keypt sknldabréf einstakra félagsmanna með framsalsábyrgð 
félagsins. Slík sknldabréf getnr stofnnnin endnrselt með framsalsábýrgð 
sinni til bústofnslánadeildar Búnaðarbanka íslands.

Sknldabréf þan, er sveitabanki ábyrgist fyrir félagsmenn sina aamkv. 
þessari gr., sknln jafnan meðtalin innan takmarka láns hans samkv. 5. gr., 
og varasjóðstillag greiðist af þeim eins og öðrnm útlánnm sveitabanka 
eftir 4. gr. d.

X. Við 9. gr. Fyrir >lán« i 1. málsgrein komi: rekatrarlán.

Ed. 18*. Kiöff

um breyting á 1. gr. laga nr. 16, 7. mai 1928 |Lann embættismanna]. 

(Afgreidd frá Ed. 25. febrúar).

Fyrir orðin >til ársloka 1930« komi: til ársloka 1931.

Aíd. 184. Köff

um stofnun flugmálasjóðs íslands.

(Afgreidd frá Nd. 25. febrúar).

1. gr.
Meðan flugvélar eru notaðar til sildarleitar, skal aukagjald lagt á hvert 

sildarmál og hverja tunnu saltaðrar sildar, og skal með aukagjöldum þessum 
stofnaður flugmálasjóður íslands.

2. gr.
Tekjum sjóðsins skal fyrst og fremst varið til þess að standast kostnað 

af notkun flugvéla til sildarleitar og til þess að koma skipulagi á samvinnu
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milli flugvéla og sildarskipa, enda sé þá haldið uppi stöðugri sildarleit með 
þar til hæfri flugvél frá 15. júni til 15. sept ár hvert, meðan sjóðurinn starfar. 
Að öðrn leyti skal tekjum sjóðsins varið til flngferða á lslandi innan þeirra 
takmarka, sem segir i 5. gr.

3. gr.
Hvert skip, er veiðir sild með herpinót, skal gjalda i sjóð þennan 10 

aura af_hverju máli bræðslusildar og af hverri tunnu saltaðrar sildar eða 
annarar verkaðrar síldar. Eitt mál bræðslusildar skal talið 135 kg. og skal 
jafngilda einni tunnu saltaðrar sildar.

4. gr.
Atvinnumálaráðuneytið skipar fyrir með reglugerð um, hversu inn- 

heimta skuli gjöld þessi og um tilhögun á starfsemi sjóðsins.

5. gr.
Sjóður þessi tekur til starfa 1930, og má verja allt að ’/18 tekjum 

hvers árs i ofannefndu markmiði, en x/io skal lagður i sjóð til eflingar flug- 
ferðum.

6. gr.
Atvinnumálaráðuneytið hefir á hendi stjórn sjóðsins og skal það á- 

vaxta fé hans í Landsbankanum. Reikningur sjóðsins, skal árlega birtur í 
Stjórnartiðindunum.

7. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Bd. 185. Framvarp

til laga um bókhald.

Flutningsm.: Ingvar Pálmason, Erlingur Friðjónsson.

1. gr.
Bókhaldsskyldir eru allir þeir, sem taldir eru í 2. gr. þessara laga, 

með þeiin undantekningum, sem um getur i 3. gr.

2. gr.
1 Kaupmenn, en kaupmaður er hver sá talinn í þessum lögum, sem hefir 

atvinnu af þvi að selja vörur, verðbréf og hverskonar lausafé eða fast- 
eignir, sem hann hefir í þvi skyni keypt.

2. Hlutafélög öll, kaupfélög, pöntunarfélög og samvinnufélög.
3. Bankar, sparisjóðir, vixlarar og vátryggingarfélög.
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4. Umboðssalar, farandsalar, mat-, gisti- og veitingasalar, brytar, lyf- 
salar, forleggjarar, blaðaútgefendur.

5. Iðnrekendur allir, bæði handiðnaðar og verksmiðjuiðnaðar, þar með 
taldir gas-, raf- og vatnsinnlagningarmenn, bakarar, rakarar, ölgerð- 
armenn, rekendur hárgreiðslustofnana, lýsis- og síldarbræðslna, 
þvotta- og baðhúsa, rjómabúa, ishúsa, vatns- og rafveitna.

6. Þeir, sem reka útgerð til fiskiveiða, manna- og vöruflutninga og fisk- 
verkun.

7. Vöru- og skipamiðlarar, afgreiðslumenn skipa og þeir, sem hafa at- 
vinnu af að geyma vörur fyrir aðra.

8. Þeir, sem hafa atvinnu af rekstri bifreiða til mann- eða vöruflutninga.
9. Rekendur kvikmyndahúsa, leikhúsa, bringleikahúsa (cirkus) og fjöl- 

leikahúsa (varieté).
10. Þeir, sem taka að sér að flytja mál fyrir dómstólum eða gegna öðr- 

um málaflutningsmannsstörfum.
11. Byggingameistarar, verkfræðingar og.aðrir, er taka að sér að reisa hús 

og gera önnur mannvirki, eða gegna öðrum byggingameistara- og verk- 
fræðingastörfum.

12. Læknar.
13. Þeir, sem hafa atvinnu af þvi að lána öðrum fé.
14. Þeir, sem hafa atvinnu af að sjá um jarðarfarir.

3- gr.
Undanskildir bókhaldsskyldu eru þó þeir, er hér greinir:

1. Mat- og veitingasali, sem að staðaldri rekur fyrirtæki með aðstoð konu 
sinnar, barna innan 16 ára aldúrs og tveggja aðstoðarmanna eða færri, 
og bryti, sem ekki rekur sjálfstæða atvinnu.

2. Handiðnarmaður, sem að staðaldri aðeins selur handavinnu sjálfs sín, 
konu sinnar, barna innan 16 ára aldurs og tveggja aðstoðarmanna eða 
færri.

3. Útgerðarmenn, einn eða fleiri, er reka fiskiveiðar eða mann- og vöru- 
flutninga á 2 bátum eða færri, undir 6 smál. brúttó hvor, eða 'aðeins 
einu skipi undir 20 smál. brúttó.

4. Sá, sem rekur fiskverkun með konn sinni, börnum innan 16 ára aldurs 
og fjórum mönnum öðrum eða færri.

5. Þeir, sem eigi reka fleiri en tvær bifreiðar til mann- eða vöruflutninga.
6. Þeir byggingameistarar, málaflutningsmenn, verkfræðingar og læknar, 

sem ekki reka sjálfstæða atvinnu.

4. gr.
Allir þeir, sem bókhaldsskyldir eru samkvæmt 2. gr. og 3. gr., skulu 

hafa tvöfalt bókhald, en þessu ákvæði er fullnægt með færslu þeirra bóka 
og yfirlitsreikninga, sem um getur í 5.—8. gr.

Þingskjal 185
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5. gr.
Frumbækiir.

1 þær séu færð öll verzlunarviðskipti, önnur en þau, er hönd selur 
hendi daglega jafnskjótt og þau fara fram. 1 bók þessa skal rita nöfn 
þeirra, er hafa afhent og móttekið vöruna er hún var seld (= lánuð) eða 
keypt (= lögð inn), og sömuleiðis fyrir hvers reikning hún er úttekin eða 
innlögð og ennfremur verð hennar.

Samrit af viðskiptunum eins og þau eru bókuð í frumbókina skal 
ætíð láta skiptavini í té, i hvert sinn er einhver viðskipti fara fram bóklega, 
nemi þau meiru en 2 krónum.

6- gr.
Sjóðbók.

1 hana séu færðar allar sjóðgreiðslur. Hver greiðsla færist sérstak- 
lega, þó er leyfilegt að færa í einu lagi fjárhæðir þær, er inn koma daglega 
vegna sölu gegn staðgreiðslu. Þeir, sem hafa sjálfvinnandi peningakassa, 
geymi renninginn með ástimplaðri niðurstöðutölu sem fylgiskjal með inn- 
færslunni. Ennfremur er stærri fyrirtækjum leyfilegt að færa undirbækur 
yfir sjóðgreiðslur, enda sé færslu þeirra hagað á sama hátt og sjálfrar 
sjóðbókarinnar. Skylt er að færa niðurstöðutölur undirbókanna daglega í 
sjálfa sjóðbókina, og sé í henni vísað til undirbókanna til sönnunar færsl- 
unum. Fylgiskjöl öll með sjóðgreiðslum séu tölusett og til þeirra vísað í 
sjóðbókinni eða undirbókum hennar, og þau síðan geymd í réttri töluröð.

Ennfremúr sé í sjóðbók vísað til mótfærslna eða tilsvarandi færslna 
í öðrum bókum (t. d. viðskiptamannabók, sjá 7. gr., aðalbók, sjá 8. gr., 
frumbókum o. s. frv.).

Sjóðbók skal vera innbundin og tölusett.
Undirbækur við sjóðbók mega vera lausblaðabækur.

7. gr.
Viðskiptamannabók.

1 henni skal færður sérstakur reikningur yfir viðskipti við hvern 
viðskiptamann, önnur en þau, er hönd selur hendi. 1 bókina skulu við- 
skipti þau, sem færð eru i frumbækurn'ar, skráð .á sama hátt og þar, eða 
samánlagðar fjárhæðir þær i krónum óg aurum, er úttekt éða innlegg 
nemur i hvert sinn samkvæmt frumbókunum. — Þó er leyfilegt, sé um 
uttekt að ræða, sem samið er um, að greiða skuli að fullu viku- eða mán- 
aðarlega, að færa i viðskiptamannabókina samanlagðar fjárhæðir þær, 
sem úttekt hvers viðskiptamanns hefir numið um vikuna eða mánuðinn
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samkv. frumbókunum, ennfremur að færa sameiginlegan reikning i við- 
skiptamannabók fyrir alla þá viðskiptamenn, sem aðeins hafa slík viðskipti.

Við færslu á viðskiptamannabók sé ætíð vísað til mótfærslna eða til- 
svarandi færslna i öðrum bókum (t. d. sjóðbók, aðalbók, frumbókum 
G- s. frv.).

Nota má lausblaðabækur sem viðskiptamannabækur, en þó því aðeins, 
að þá sé færður sameiginlegur viðskiptareikningur fyrir alla viðskiptamerm, 
er reikning hafa i viðskiptamannabók, í aðalbók, dagbók eða sjóðdagbók 
(sjá 8. gr.). I reikning þennan má færa úttekt og innlegg viðskiptamanna 
samandregið eftir frumbókunum og öðrum bókum, enda sé vísað til þeirra 
til sönnunar færslunum.

8. gr.
Skylt er að færa eftirgreinda yfirlitsreikninga um reksturinn:

1. Reikning(a), er sýni brúttótekjur (t. d. i verzlunum reikningur yfir 
keyptar og seldar vörur, í framleiðslufyrirtækjum reikningur yfir áeld- 
ar afurðir o. s. frv.).

2. Reikning(a), er sýni rekstrarkostnað.
3. Reikning(a), er sýni víxlaviðskipti (víxlareikning, accept-reikning).
4. Reikning(a), er sýni framlög og úttekt eiganda (eigenda) til og frá 

fyrirtækinu í peningum eða öðrum verðmætum.
5. Reikning(a), er sýni, hve mikið fé er lagt í bvggingar, skip, áhöld og 

aðrar eignir, sem ætlaðar eru til stöðugrar notkunar við reksturinn.
6. Aðra þá reikninga, sem í hverju einstöku dæmi eru nauðsynlegir til 

þess, að því grundvallaratriði tvöfaldrar bókfærslu verði fylgt, að hver 
fjárhæð sé færð á tveimur stöðum.

Reikningar þessir skulu færðir í sérstakri tölusettri, bundinni bók, 
aðalbók, dagbók, eða i sjóðbók, sem þá nefnist sjóðdagbók. Við færslu í 
reikninga þessa sé ætið vísað til mótfærslna eða tilsvarandi færslna i öðr- 
um bókum (t. d. sjóðbók, viðskiptamannabók, frumbókum o. s. frv.).

9. gr-
Allir þeir, sem bókhaldsskyldir eru samkv. lögum þessum, eru skyld- 

ir að gera yfirlit um efnahag sinn (efnahagsreikning) einu sinni á hverju 
almanaksári, ásamt yfirlitsreikningi um reksturinn á undanfarandi reikn- 
ingsári.

1 Reykjavik séu reikningar þessir fullgerðir og undirskrifaðri 1 mán- 
uði eftir lok reikningsársins, en annarsstaðar á landinu 2 mánuðum. Lög- 
íeglustjórum er heimilt að veita undanþágu frá þessu ákvæði, ef brýnar 
ástæður eru fyrir hendi, en þó sé reikningsuppgerð ætíð lokið 3 mánuðum 
eftir lok reikningsárs.

Reikningarnir séu færðir í sérstaka löggilta bók, efnahagsbók, í sjóð- 
dagbók eða aðalbók, ef þær eru löggiltar.

Við samning reikninganna sé til sönnunar vísað til bóka þeirra, sem 
færðar eru.
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10. gr.
Á efnahagsreikningi séu tilfærðar allar eignir og skuldir hlutaðeig- 

enda, eins og þær eru í lok reikningsársins.
Eignir ber að tilfæra með þeirri fjárhæð, er raunverulega svarar til 

verðmætis þeirra.
Óvissar kröfur séu tilfærðar með nafnverði, og siðan í sjálfum efna- 

hagsreikningnum gerður frádráttur fyrir þeirri fjárhæð, sem sýnt þykir, 
að eigi muni greiðast. Kröfur, sem fyrndar eru að lögum, má eigi tilfæra 
sem eignir á efnahagsreikningi.

11- gr.
Efnahagsreikningi fylgi greinargerð um allar veðsetningar á eignum 

hlutaðeiganda, að svo miklu leyti, sem greindur reikningur ber slikt ekki 
með- sér, ennfremur allar ábyrgðir, er hann hefir tekizt á hendur fyrir 
aðra.

12. gr.
Sjálfráðir eru menn, hverjar bækur þeir færa aðrar en þær, sem 

fyrirskipaðar eru í lögum þessum.

13. gr.
Eigi má rita í bækur þær, sem fyrirskipaðar eru með lögum þessum 

— aðrar en frumbækur — með biýanti. Ennfremur eigi skafa út eða gera 
á annan hátt með ásetningi ólæsilegt það, sem eitt sinn hefir verið í þær 
skráð, eða rita ofan i skriftina, svo að ólæsilegt verði það, er áður stóð, 
enda þótt fyrst hafi misritazt af vangá. Þurfi að gera breytingu á því, sém 
eitt sinn er ritað, skal annaðhvort leiðrétta það með annari innfærslu, er 
komi til jafnaðar annarsvegar við það, er ofritað var hinsvegar, eða bæti 
því við, er vanritazt hafði, eða þá þannig, að strika út það, sem rangt 
varð, án þess að ólæsilegt verði það, er út var strikað, en rita leiðrétting- 
una milli lína eða á spássiu, eftir því sem bezt hentar.

Eigi má rifa eða á annan hátt losa blöð úr þeim innbundnum bók- 
um, sem fyrirskipaðar eru með lögum þessum.

14. gr.
Skylt er hverjum bókhaldsskyldum að geyma í skipulegri röð öll 

bréf og símskeyti, er honum berast viðkomandi atvinnu hans, og ennfrem- 
ur að halda eftir samriti af öllum þeim bréfum og símskeytum, er hann 
ritar og sendir öðrum bókhaldsskyldum viðkomandi atvinnunni, og geyma 
eftir sömu reglum.

15. gr.
Allar þær bækur, sem fyrirskipaðar eru með lögum þessum, ásamt 

fylgiskjöluin, svo og bréf þau og símskeyti, samrit bréfa og símskeyta, sem 
um ræðir í næstu grein hér á undan, séu geymdar í 10 ár frá því siðast er 
ritað í bækurnar og bréfin, eða símskeytin móttekin eða send.
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16. gr.
Nú er skuldar krafizt innan þriggja missira frá því er hún varð til, 

og skal þá það, sem skráð er í bækur þær, sem fyrirskipaðar eru með lög- 
um þessum, hafa það sönnunargildi, ef bækurnar eru vel og skipulega rit- 
aðar, og engin atvik liggja til, þau er gera bókunina grunsama, að álita 
skal það rétt, er í þeim stendur, ef aðili sá, er í hlut á, vill eigi synja fyrir 
með eiði, að rétt sé bókað. Nú er hann dauður, eða að hann getur ekki 
eiðinn unnið sakir vitfirringar eða þviumlíks, og má þá, ef engin atvik 
liggja svo til, að þau geri það isjárvert, dæma eiganda eða umráðamanni 
fyrirtækisins heimilt að sanna sitt mál með eiði sinum, eða eiði þess manns, 
er i bækurnar hafði ritað það, er um var þrætt.

Að þeim fresti liðnum, sem að ofan er nefndur, missa bækur þær, 
sem fyrirskipaðar eru með lögum þessum, það sérstaka sönnunargildi, er 
þeim er veitt samkvæmt þessari grein, þó aðeins gagnvart skiptavinum, 
sem sjálfir eru ekki bókhaldsskyldir; en i viðskiptum milli bókhaldsskyldra 
halda bækurnar gildi sínu án tíllits til frests þess, er að framan var 
nefndur.

Nú eru báðir málsaðilar bókhaldsskyldir, og stendur sín innfærsla 
i m sama efnið i bókum hvors um sig, en ber eigi saman, þá hefir hvorug 
ínnfærslan sérstakt sönnunargildi.

Nú er fjárhæð færð í fleiri bækur en eina hjá sama manni (fyrir- 
tæki) og bókunum ber eigi saman, þá skal innfærslan eigi hafa sérstakt 
sönnunargildi.

17. gr.
Sé að áliti lögreglustjóra ástæða til að ætla, að einhver hlíti eigi 

ákvæðum þessara laga um bókhald, er honum heímilt að rannsaka eða 
láta rannsáka bókhald hlutaðeiganda, og reynist bókhaldið eigi lögum þess- 
um samkvæmt, má ákveða hlutaðeiganda dagsektir, allt að kr. 25.00, unz 
hann hefir komið þvi í lag.

18. gr.
Brot gegn 5. gr. varðar sektum, kr. 5.00—200.00 eftir atvikum.

19. gr.
Brot gegn 4. gr. og 6.—9. gr. varðar sektum, kr. 10.00—1000.00. Kveði 

svo mikið að brotinu gegn greinum þessum, að bókfærslan geti bersýnilega 
ekki náð tilgangi sínum, þannig að eigi sjáist, hversu rekstur fyrirtækis- 
ins gengur, hvernig efnum þess er varið eða hvernig hagur atvinnurekand- 
f.ns stendur, varðar það auk sekta missi atvinnurekstrarleyfis eða stöðvun 
atvinnurekstrar um stundarsakir eða til fulls eftir atvikum.

20. gr.
Brot gegn 10., 11. og 13.—15. gr. varðar sektum eða fangelsi eftir 

atvikum. Sé um fölsun verzlunarbóka að ræða, eða geri einhver i sviksam- 
iegum tilgangi rangan efnahagsreikning, eða eyðileggi eða skjóti undan

Alþt. 1930. A. (42. löggjafarþing). 69
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1 ókum þeim og skjölum, sem um getur i 14. og 15. gr., varðar það betrun- 
arhúsvinnu allt að tveimur árum.

21. gr.
Þeir, sem bókhaldsskyldir eru samkvæmt eldri lögum, en eigi færa 

bækur, sem fullnægja ákvæðum laga þessara, mega hafa bókhald sitt 
óbreytt til loka reikningsárs þess, er yfir stendur er lög þessi öðlast stað- 
festingu.

22. gr.
Fara skal með mál út af brotum á lögum þessum og reglum sem al- 

menn lögreglumál.
23. gr.

Numin eru úr gildi með þessum lögum lög nr. 53, 11. júlí 1911, um 
verzlunarbækur, og öll þau lagaákvæði, sem koma í bág við þessi lög.

24. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1931.

- Frumvaip þetta er flutt eftir tilmælum dómsmálaráðuneytisins. Fylgdi 
þvi svo hljóðandi

Greinargerð:
Núgildandi lög um verzlunarbækur eru nr. 53 frá 1911, og er ætlazt til, 

að frumvarp þetta komi í þeirra stað.
Það hefir nú um skeið verið Ijóst, að lög þessi eru mjög ófullkomin, enda 

er slíkt að vonum, þar sem viðskipti öll og atvinnurekstur í landinu heflr tekið 
gagngerðum breytingum siðan þau voru samin. Sú breyting, sem mestu varðar í 
þessum efnum, er aukin notkun lánsfjár til hverskonar atvinnurekstrar. Má svo 
að orði kveða, að flest atvinnufyrirtæki byggist nú á stórfelldum lándm og gagn- 
kvæmri tiltrú.

Aukin lánsfjárnotkun hefir haít i för með sér fjölgun tækifæra til margs- 
konar fjársvika og óráðvandlegrar meðferðar á annara fé. Á siðasta þingi voru 
sett ný lóg um gjaldþrotaskipti. Voru þar lögfest margskonar nýmæli, sem gengu 
i þá átt, að vernda rétt lánardrottnanna. Mnn mega fullyrða, að einn hinn mesti 
þrándur i götu við framkvæmd laga þessara er ófnllnægjandi bókhald þeirra, 
sem lánsfé nota til atvinnurekstrar sins. Þótt fyrirmælum núgildandi laga um 
bókhald sé hlýtt til fulls, er það hinum mestu erfiðleikum bundið að rekja til 
hlitar rekstur fyrirtækjanna og komast að niðurstöðu um, hvernig fjármunum 
þeim, sem þau hafa haft til notkunar, hefir verið varíð. En það hlýtur að verða 
krafa lánardrottnanna, að með lögum sé fyrirskipað svo fullkomið bókhald, að 
hvenær sem er sé hægt að sjá, hvernig hag fyrirtækjanna er varið og hvernig 
þau hafa ráðstafað þvi fé, sem þeim hefir verið trúað fyrir.

Síðan fyrrgreind lög voru sett hefir Alþingi samþykkt lög um tekju- og
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eignarskatt. Samkvæmt þeim fara greiðslur manna til opinberra þarfa mjög eftir 
tekjum og eigaum, en til þess að unnt sé að ákveða gjöld þessi réltilega, þurfa 
að liggja fyrir ábyggilegar upplýsingar frá hverjum einstökum um þessi efni. Það 
mun hafa komið mjög berlega i Ijós, að npplýsingum er mjög áfátt um þessi 
atriði bjá raörgum þeim, sem reka verzlun eða aðra alvinnu, sem krefur reikn- 
ingsfærslu, og það jafnvel þótt viðkomandi hafi fært lögskipaðar bækur á 
réttan hátt.

Orsökina til þessa er að finna i þvi, að ekki er i nágildandi bókhalds- 
lögum skipað fyrir um færslu neinna yfirlitsreikninga um rekstur fyrirtækjanna. 
Er úr þessn bætt í frv., svo sem nánar er rætt i athugasemdum við 4. gr.

Sfðast en eigi sízt ber að minnast þeirrar nauðsynjar, sem hverjum at- 
vinnurekanda er á þvi að fylgjast með rekstri sinum og allri fjárhagsafkomu. 
En fullyrða má, að slikt sé eigi kleift fyrir þá, sem bafa mikið fé til notkunar 
við atvinnu sina, nema með þvi að færa glöggt og gott bókhald. Fjöldi atvinnu- 
rekenda mun Jþegar hafa skilið þessa nauðsyn, og færa bókhald sitt þannig, að 
þeir geta til fulls fylgzt með rekstri fyrirtækjanna, og munn þar á meðal ýmsir, 
sem eigi eru bókhaldsskyldir samkvæmt núgildandi lögum. Þó munu margir láta 
sér nægja að færa aðeins þær bækur, sem lögboðnar eru nú, og hefir reynslan 
sýnt, eins og að framan er drepið á, að mörgum þeirra hefir reynzt þvi nær 
ókleift að komast að réltri niðurstöðu um rekstur sinn.

Má þvi fullyrða, að verði frumvarp þetta að lögum, mun það styðja mjög 
að meiri gætni í atvinnurekstri og viðskiptum allskonar en rikt hefir nú nndan- 
farið. Má í mörgum dæmum rekja ófarnað manna i viðskiptum til þess, hve illa 
þeir bafa fylgzt með atvinnurekstri sinum. Er ekkert ráð til við slíku annað en 
glögg reikningsfærsla, sem hvenær sem er gefur fullkomnar upplýsingar um rekstur 
viðkomanda og afkomu alla.

Við samning frv. þessa er að nokkru stuðst við erlend lög um sama efni, 
aðallega sænsk, sem öðluðust gildi 1. jan. þ. á.

1 frv. eru allmörg nýmæli, og mun þeirra getið i athugasemdunum um 
einstakar greinar, ei hér fara á eftir.

Um 1.—3. gr.
1 núgildandi lógum er ákvæðið um bókhaldsskyldu bundið við atvinnu- 

rekstrarleyfi. Eigi þótti fært að fylgja þessu grundvallaratriði i frumvarpinu, þar 
sem vitanlegt er, að fjöldi atvinnufyrirtækja og einstakir rrenn hafa mikið fjár- 
magn til notkunar við atvinnurekstur sinn, þótt eigi þurfi þeir að leysa slík leyfis- 
bréf. Hefir því sú stefna verifl tekin upp, að skylda þá til að færa bækur, sem 
liklegt þykir, að noti til muna lánsfé við rekstur fyrirtækjanna, og ennfremur þá, 
sem sýnt þykir, að eigi muni geta komizt að niðurstöðu um tekjur sinar og 
gjöld nema með færslu bóka. Hafa ákvæðin i grein þessari verið sniðin mjög 
eftir sænsku lögunum, sem að framan getur.

Um 4. gr.
Eins og drepið hefir verið á bér að framan, er einn böfuðgalli núgildandi 

bókhaldslaga sá, að eigi er skipað fyrir um færslu yfirlitsreikninga um rekstnr
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fyrírtækjaoDa. Ef eigi ern færðar aðrar bækur en þær, sem lög mæla fyrir nm, 
verður bókhaldið mjög ófnllkomið og óglöggt til eftirlits, niðurstöður ótryggar og 
litt ábyggilegar. Virðist svo sem úr þessu verði ekki bætt nema með lögskipnn 
tvöfalds bókhalds, og er ákvæði nm það tekið inn í grein þessa. Nanðsyn yfir- 
litsreikninganna gerir ákvæði þetta óhjákvæmilegt, þvi með færsln þeirra verðnr 
bókhaldið tvöfalt (sjá 8. gr.).. Eigi þykir rétt að lögbjóða eitt sérstakt kerfi bók- 
halds, þar sem sitt hentar hverjnm i þvi efni. Er þvi tekin npp sú aðferð að 
skipa ákveðið fyrir nm þær bæknr, sem sameiginlegar verða hjá öllnm fyrir- 
tækjnm, og siflan nm færsln yfirlitsreikninga (sjá 8. gr.), en mönnnm jafnframt 
i sjálfsvald sett, hversn þeir skipa þeim niðnr i bæknrnar. Af þessn leiðir, að 
ákvæðnm frnmvarpsins er hægt að fnlinægja með færsln hvaða tvöfalds bók- 
færslnkerfis sem er.

Eitt grnndvallaratriði tvöfaldrar bókfærsln er, að hver fjárhæð færist 
tvisvar. Af þessn Ieiðir, að hægt er. hvenær sem er að sannprófa, hvort bæknrnar 
eru rétt færðar. Ennfremnr gefur þetta atrifli tryggingu fyrír réttum niðurstöðum, 
og er það hið mesta hagræði fyrir hlnfaðeigendur. Ýmsir, sem óknnnir ern mála- 
vöxtnm, álita, að mikln meiri vinna sé við færslu tvöfalds bókhalds en þess, sem 
nefnt er einfalt og fnllnægjandi er samkvæmt núgildandi Iögnm. Gætir hér nokk- 
nrs misskilnings. Ef tvöfalt bókhald er fært á haganlegan hátt, er vinnnankn- 
ingin hverfandi i samanbnrði við mismnn þann, sem verðnr á árangrinnm af 
færsln þess annarsvegar og einfalda bókhaldsins hinsvegar. Sé fært einfalt bók- 
hald, getur atvinnurekandinn, ef um veruleg viðskipti er að ræða, alls eigi komizt 
að niðurstöðu nm rekstur sinn, nema með þvi að »gera upp« allar bæknr sinar, 
og þar sem slikt kostar ærna vinnn, er það eigi að öllum jafnaði gert nema einu 
sinni á ári. Sé tvöfalt bókhald fært á réttan hátt, getnr atvinnnrekandinn ætið 
fylgzt með i rekstri fyrirtækisins, og leiflir það af. færslu yfirlitsreikninganna. Er 
rétt að benda á í þessu sambandi, að haganlegasta fyrirkomulag fyrir flesta at- 
vinnurekendur mun að færa yfirlitsreikninga þá, sem um getnr i 8. gr., i sjálfri 
sjóðbókinni, sem þá nefnist sjóðdagbók samkv. frnmv. (dálkakerfið). Verðnr þá 
sú eina bók nægileg til fullnægingar ákvæðnm frumvaipsins, sé eigi nm nein 
lánsviðskipti að ræða, ella verða ennfremnr að færast frnmbækur og viðskipta- 
mannabók (sjá 5. og 6. gr.).
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Um 5. gr.
Grein þessi er að mestn samhljóða 2. gr. núgildandi laga.
Frnmbæknr þær, sem nm ræðir i greininni, ern jafnnanðsynlegar kanp- 

anda og seljanda. Samritið, sem viðskiptavinnr fær hjá atvinnnrekanda, gerir 
honnm nnnt að fylgjast með viðskiptnm sínnm. Atvinnnrekanda ern bæknr þessar 
nær ómissandi til notknnar við samdrátt nndir innfærsln f aðrar bæknr og yfir- 
litsreikninga (t. d. viðskiptamannabók, vörnreikning o. s. frv.).

Um 6. gr.
1 grein þessari ern engin veruleg nýmæli. Samkvæmt núgildandi lögum 

er fyrirskipnð færsla sjóðbókar. Ern fyrirmælin nm færslu bókarinnar aðeins 
nokkru itarlegri hér. Nanðsynlegt þykir að leyfa færslu undirbóka fyrír sjóð-
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greiðsln, en jafnframt að skipa fyrir nm innfærslu niðurstöðutalna þeirra daglega 
inn i sjálfa sjóðbókina, til þess að í benni sé ætið unnt að fá fullt yfirlit um óll 
peningaviðskipti.

Um 7. gr.
Viðskiptamannabók sú, sem nm ræöir í þessari grein, notast að mestn á 

sama hátt og höfuðbókin, sem fyrirskipuð er i núgildandi lögum. Þó eru i grein 
þessari tvenn mikilsverð nýmæli, sem ganga i þá átt að gera mönnum léttara 
fyrir um færslu bókarinnar.

Hið fyrra er nm færslu úttektar þeirrar, er samið er um greiðslu á viku- 
eða mánaðarlega. Samkvæmt núgildandi lögum er skylt að færa i höfuðbók 
(= viðskiptamannabók) niðurstöðutölur hverrar frumbókarnótu. Erfiðleikar á að 
fylgja þessu ákvæði hafa komið greinilega i Ijós, einkum i Reykjavik, þar sem 
ofannefnd viku- og mánaðarviðskipti eru mjög algeng. Er því með ákvæðum 
greinar þessarar leyft að færa í einni fjárhæð i viðskiptamannabókina viku- eða 
mánaðarúttekt þeirra, sem samninga hafa svo sem að framan getur. Ennfremur 
er leyfilegt að færa sameiginlegan reikning i viðskiptamannabókinni fyrir þá, sem 
aðeins hafa slik samningsviðskipti. Verður heimiid þessi til hins mesta verk- 
sparnaðar við færslu þessara viðskipta, án þess þó að rýra i nokkru trygginguna, 
sem lánardroltnum á að vera i bókhaldi skuldunauta, eða gagn það, sem at- 
vinnurekanda sjálfum er að bókhaldinu.

Hið siðara nýmæli er heimildin til þess að nota lausblaðabækur sem 
viðskiptamannabækur.

Notkun lausblaðabóka ryður sér nú mjög til rúms til mikils verksparn- 
aðar við reikningsfærslu. En jafnframt þvi, sem i lögum er gert ráð fyrir notkun 
þeirra, verður til tryggingar að setja ákvæði um, að i einhverri innbundinni lög- 
skipaðri bók sé færður reikningur yfir öll þau viðskipti, sem tilfærð eru i laus- 
blaðabækur, þar sem ætið er nokkur hætta á, að blöð týnist úr bókum þessum.

Um 8. gr.
Eins og um hefir verið getið í athugasemd við 4. gr., er hér um algert 

nýmæli að ræða með fyrirskipun færslu yfirlitsreikninga þessara, og er i þvi 
fólgin höfuðbreytingin frá fyrirmælum núgildandi laga. Nægir að visa til atbuga- 
semda við sömu grein um skýringu á nauðsyn reikninganna og ástæður fyrir 
því, að eigi er i frumvarpinu skipað nákvæmlega fyrir um, i hvaða bókum þeir 
skuli færðir.

Um 9. gr.
Fyrirmæli greinar þessarar um samning rekstrarreiknings er nýmæli, sem 

er bein afleiðing af ákvæðinu um tvöfalda bókfærslu, og hefir það eigi i för með 
sér aukna fyrirhöfn. Ákvæði greinarinnar um það, hvenær reikningsuppgerð 
skuli Iokið, er i samræði við ákvæði skattalöggjafarinnar um sama efni.

Um 10. gr.
Nauðsynlegt þótti að setja ákvæði um, hvernig samningi efnahagsreikn- 

ings skyldi hagað i höfuðatriðum.
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Um 11. gr.
Ákvseði greinar þessarar er sett með tilliti til þess, að fullkomið yfirlit 

nm hag hlutaðeiganda sé eigi fengið nema þessar upplýsingar sén fyrir hendi. 
Ern fyrirmæli þessi sniðin að mestu eftir sænskn lógnnum, sem að framan 
nm getur.

Um 12. gr.
Greinin er að efni til samhljóða 1. málsgr. 6. gr. núgildandi laga um 

verzlunarbæknr.

Um 13. gr.
Greinin er að mestu samhljóða 4. gr. nngildandi laga um verzlunar- 

bækur. Þó þótti rétt að setja ákvæði um, að eigi mætti færa lögskipaðar bækur 
með blýanti, aðrar en frumbækur, og eigi mætti rifa eða á annan hátt losa blóð 
úr bundinni lögskipaðri bók.

Um 14. gr.
Ákvæði þessarar greinar kemur í stað ákvæða 3. gr. núgildandi laga um 

að halda bréfabók.

Um 15. gr.
Ákvæði þessarar greinar er sett með það fyrir augum, að fyrir gæti 

komið, að nauðsyn bæri til, að upplýsingar væru fyrir hendi um rekstur hlutað- 
eiganda yfir langan tima. Fyrirmælið er að mestu sambljóða ákvæðum sænsku 
laganna um þetta efni.

Um 16. gr.
Grein þessi er að mestu samhljóða 10. gr. núgildandi laga um verzlnnar-

bækur.

Um 17. gr.
Nauðsynlegt þótti að hafa skýr fyrirmæli um tilhlutnnarrétt lögreglustjóra 

um eftirlit með lögunum.

Um 18.—20. gr.
Par sem brot gegn lögum þessum geta verið mjög misjafnlega refsi- 

verð, þykir nauðsynlegt, að dómarinn sé eigi mjög bundinn í vali viðurlaga og 
geti fremur ákveðið hegningu eftir þvf, sem málefni standa til í hverju ein- 
stöku dæmi.

Um 21.—24. gr.
Þarfnast eigi skýringar.
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Fylgiakjal I.

A F R I T.

Verzlunarráð Islands.
Reykjavfk, 19. febr. 1930.

Verzlunarr&ðið hefir athugað frumvarp að lðgum um bókhald, er dóms- 
málaráðuneytið hefir sent því til umsagnar, og er það samþýkkt frumvarpinu i 
ölium aðalatriðum. Þó viil Verziunarr&ðið benda &, að undir 2. lið annarar 
greinar virðist vera rétt að nefna kaupfélag og pöntunarféiag sem bókhaldsSkyld.

Að því er snertir ákvæði 9. greinar um reikningsskil og reikningslok, 
álítur Verzlunarr&ðið réttast að miða við ákvæði skattalaganna.

Með skirskotun til 15. greinar, telur Verzlunarr&ðið hæfilegt að miða 
geymslutfma & fyrirskipuðum bókum og öðrum gögnum við fyrningartima skulda 
samkvæmt fyrningarlögum.

Þ& leyfir Verzlunarráðið sér ennfremur að benda & það, að vegna 
þeirrar sérstöðu og sérstöku laga, sem Samvinnufélögin hafa innan verzlunar- 
stéttarinnar, virðist sem tilgangur þessara bókhaldslaga ætti meðal annars að 
vera s&, að skylda samvinnufélógin til þess að haga bókhaldi sínu þannig, að 
giögglega sj&ist af þvf, hvern hag þau hafa af viðskiptum við utanfélagsmenn, 
þar sem skattur félaganna miðast að miklu leyti við þann hagnað. Mælir Verzi- 
nnarr&ðið eindregið með þvf, að bót verði r&ðin & þessu.

í öðru lagi veldur það miklum vandkvæðum innan verziunarstéttarinnar, 
að alltítt er, að kaupfélög, samvinnufélög og jafnvel kaupmenn veiti vörum (af- 
urðum) manna móttöku &n ákveðins verðs, og líða oft margir m&nuðir þar til 
vöruseljendur f& vitneskju um, hvaða verði vörur þeirra verði eudanlega borgaðar. 
Vegna þessarar óvissu komast menn oft i skuldir, er þeir annars kynnu að kom- 
ast hjá, ef þeir á hvaða tima sem er gætu vitað, hvað reikningum og fj&rhsg 
þeirra liður. Þætti Verzlunarr&ðinu æskilegt, ef hægt væri f sambandi við frum- 
varp þetta að finna einhverjar leiðir til að stemma stigu fyrir sliku verzlunar- 
fyrirkomulagi.

Virðingarfyllst

Verzlunarr&ð Islands 
(Sign.)

Garðar Gislason.

Sig. Guðmundsson.

Til
Dómsm&lar&ðuneytisins.
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Fylglskjgl II.

Um athngasem dir Verzlnnarráðs Islands.

1. Athngasemdin verið tekin til greina og hefir 2. gr. verið breytt i samræmi 
við hana.

2. Ákvæði 9. gr. ern i samræmi við skattalögin.
3. Af ástæðnm, sem nm getnr i greinargerð fyrir 15. gr. frnmvarpsins, þykir 

rétt, að geymslntiminn sé eigi styttri en 10 ár.
4. Ákvæði um þetta efni virðist óþarfi að -taka npp I frumvarpið, með þvi að 

það er i 9. gr. laga nr. 74, 27. jáni 1921.
5. I 5. gr. frnmvarpsins er það tekið fram, að verð úttekinnar og innlagðrar 

vörn sknli fært i frnmbók nm leið og viðskiptin fara fram. Jafnframt skal 
það tekið fram, að sé tilfært verð á vöram, sem teknar ern til nmboðssöln, 
hlýtnr það ætið að vera áætlnnarverð. Þetta á við nm þær innlendar afnrðir, 
sem kanpfélögin selja fyrir félagsmenn sina.

Kd. 190. Breytlnfartfllage

við frv. til Iaga nm breyting á lögnm nr. 28 frá 1915, *um kosningar til Alþingis 
[Landskjör 1930.]

Frá Magnúsi Gnðmnndssyni.

1. gr. orðist svo: Kjördagnr við kosning landskjörinna þingnianna árið 1930 
skal vera langardagnr 14. júni.

Wd. 187. BreytfngartlllaffA

við frv. til laga nm rikisborgararétt.

Frá alisherjarnefnd.

Við frvgr. bætist:
9. Friedrich Lndvig Detlev Fahning, járnsmiðnr i Reykjavik, fæddnr i Þýzkalandi.

10. Ernst Josef Ossian Westlnnd, vélfræðingnr i Reykjavik, fæddnr i Sviþjóð.
11. Oskar Tander Berg Ellefsen, vélamaðnr á Siglnfirði, fæddnr i Noregi.
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um frv. til laga nm fræðslnmálastjórn.

Frá menntamálanefnd.

Nefndin hefir oiðið sammála om öll meginatriði frnmvarpsins og telur, 
að i þvi séo fólgnar ýmsar nanðsynlegar endnrbætnr á yfirstjórn fræðslnmálanna, 
enda verði það ekki dregiö lengur að setja lög nm framkvæmd hennar. Einstakir 
nefndarmenn áskilja sér rétt til að fiytja breytingartillögnr við frv., en nefndin í 
heild sinni leggnr til, að það verði samþykkt með þessnm

Wd. 188. Nefndarillt

BREYTINGUM:

1. Við 1. gr. Fyrir »Fræðslnmálaráðnneyliðc komi: Kennslnmálaráðnneytið.
2. Við 2. gr.

a. Aftan við aðra málsgrein bætist: Þó er Háskóli fslands nndanskilinn 
ákvæðnm þessara laga.

b. Fyrir »Fræðslnmálaráðnneytið« í þriðjn málsgrein komi: Kennslomála- 
ráðoneytið.

Ásg. Ásgeirsson, 
form.

Alþingi, 26. febr. 1930.

Bernh. Stefánsson, 
fnndaskrífari og frsm.

Magnús Jónsson, 
með fyrírvara.

Jón Ólafsson. Sveinn Ólafsson.

Wd. 189. Breytlngærtlllöffiur

vlð frv. til laga um fræðslnmálastjórn.

Frá Magnúsi Jónssyni.

1. Við 6. gr.
a. Á eftir orðinn »barnaskóla« i opphafi gr. kemnr: ntan kanpstaða.
b. Orðin »og kanpstöðnmc i slðasta málslið fyrstn málsgreinar falla niðnr.

2. Við 7. gr. Siðasti málsliðnr greinarinnar fellnr niðnr.

AlþL 1930. A. (42. löggjafarþing). 70
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tíl laga um átta stunda vinnudag i verksmiðjum.

Flm.: Héðinn Valdimarsson, Sigurjón Á. ólafsson, Haraldur Guðmundsson.

1. gr.
í síldarbræðslu- og fiskimjölsverksmiðjpm skal enginn verkamaður 

hafa lengri vinnutima, að matar- og kaffitima meðtöldum, en 8 stundir á 
sólarhring.

2. gr.
Ekki skal það talið brot á lögum þessum, þótt verkamaður vinni 

lengur samfleytt en 8 stundir á sólarhring, ef það er aðeins í einstökum til- 
fellum og nauðsynlegt vegna lúkningar ákveðins verks, sem eigi má hætta við 
hálfgert, viðgerðar eða veikinda þess, sem við starfi verkamannsins á að taka.

3. gr.
Atvinnumálaráðherra' getur veitt undanþágu frá ákvæðum 1. gr. laga 

þessara um stuttan, tiltekinn tima, ef sérstaklega stendur á og Alþýðusam- 
band íslands mælir með þvi.

4. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum 50—5000 kr., og skal farið 

með mál út af brotum á lögunum sem almenn lögreglumál.

5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Wd. 19*. Frnmvarp

Greinargerð.

Frnmvarp þetta er flatt eftir áskornn verkamannafélaga viðsvegar um 
landið og sambandsþings Alþýðusambands íslands siðastliðið haust. Á almenn- 
um og fjölmennum þingmálafundi á Siglufirði 31. jan. þ. á. var i einu hljóði 
samþykkt áskorun til Alþingis að samþykkja iög um 8 stunda vinnudag i verk- 
smiðjum. Takmörkun vinnutímans i verksmiðjum við i mesta lagi 8 stund- 
ir er þegar lögfest hjá helztu menningarþjóðum heimsins. Hér á landi er 
slik takmörkun fyrst og fremst nauðsynleg i sildarbræðslu- og fiskimjölsverk- 
smiðjum, þar sem vélarnar ganga allan sólarhringinn, og nú mun oftast tíðkast, 
að verkamaðurinn vinni 12 stundir á sólarhringnum, ýmist samfleytt eða i tvennu 
lagi. 1 þessnm verksmiðjum vinna nú nokkra mánuði ársins um 400 manns og 
fjölgar ár frá ári. Þessi vinna er óholl, erfið og slitandi, og alls ekki verjandi 
að láta menn að jafnaði vinna hana lengur en 8 stundir i sólarhring.

Þar sem reynt hefir verið að hafa þriskipta vinnuna og hver maður unnið 
8 stundir, hefir það ekki aðeins gefizt vel fyrir verkafólkið, heldur einnig reynzt 
hagur að þvi fyrir atvinnurekandann.
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til laga um breyting á lögum nr. 55, 27. júni 1921 um skipulag kauptúna og 
sjávarþorpa.

Wd. 191. Fvumvarp

Flm.: Magnús Jónsson, Benedikt Sveinsson.

1. gr.
Aftan við 13. gr. komi ný setning, svo látandi:
Nú hefir skipulagsuppdráttur ekki hlotið staðfestingu stjórnarráðs 

áður tvö ár séu liðin frá framlagningu, og er hann eigi lengur bindandi.

2. gr.
Aftan af 28. gr. falli:
Þó verður eigi krafizt, að skaðabætur séu greiddar fyrr en sú skipu- 

lagsbreyting kemur til framkvæmdar, sem skaðabæturnar eru goldnar fyrír.

Greinargerð.

Samkvæmt 13. gr. laga nr. 55 1921 má engin mannvirki gera, sem koma 
i bága við framlagt nppkast að skipnlagsnppdrætti kanptúns eða sjávarþorps, og 
enginn frestnr er settnr til staðfestingar nppdráttar. Getnr það því dregizt ótak- 
markað að staðfesta nppdrátt. Nú ern ýmair, sem telja nppdrátt koma i bág við 
rétt sinn eða taka á eign þeirra samkvæmt honnm. Meðan óvist er, hvort npp- 
dráttnrínn verðnr samþykktnr eða ekki, getnr aðili h-vorki fengið bætnr fyrír eign 
sina né heldnr verðnr honnm nnnt að ráðstafa henni, t. d. selja hana eða veð- 
setja, nema með þeirii kvöð, er nppdráttnr kann að binda hana. Þess vegna er 
nanðsynlegt að setja einhvern frest nm staðfestingn nppdrátta, samkvæmt áðnr- 
nefndrí 13. gr. laga nr. 55 1921.

Eftir 28. gr. sömn laga verða bætnr ekki greiddar fyrr en skipnlags- 
breyting kemnr til framkvæmdar. Þetta er sennilega brot á 63. gr. stjórnarskrár- 
innar, er segir menn eiga að fá fnllt verð fyrir lögnnmda eign. En fnllt verð 
mnndi ekki alltaf verða goldið, ef fara skal eftir 28. gr. laga nr. 55 1921. Ef t.
d. væri ákveðið að taka lóð nndir mannvirki, þá verðnr lóðin t. d. ekki seld 
nndir hús. Yrði lóðareigandi þvi ef til vill að liggja með Ióðina árnm saman og 
biðnr við það stórtjón, bæði vaxtatap og ef til vill verðlækkun. Með brottfellingu 
siðari setningar 28. gr. laga nr. 55 1921 er hngsað að koma skaðabótareglnm 
téðra laga bæði nær anda stjórnarskrárinnar og nær sanngirni.
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Kd. 192. l,öjf

um sólu lands undan prestssetrinu Borg á Mýrum.

(Afgreidd frá Ed. 26. febrúar).

1. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að selja Borgarneshreppi i Mýrasýslu þann 

hluta úr landi prestssetursins Borgar á Mýrum, sem er innan takmarka 
hreppsins.

2. gr.
Um mat á landi því, er selt kann að verða samkvæmt lögum þessum, 

og greiðslu kaupverðs fer eftir ákvæðum laga nr. 50, frá 16. nóvember 1907, 
um sölu kirkjujarða.

3. gr.
Hreppnum er ekki heimilt að endurselja landið eða hluta þess.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Wd. 198. Prumvarp

til laga um löggilding verzlunarstaða.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1. gr-
Á Eyrum við Seyðisfjörð (Hánefsstaðaeyrum og Þórarinsstaðaeyrum) 

og i Gunnólfsvik við Finnafjörð, hvorttveggja i Norður-Múlasýslu, skulu vera 
löggiltir verzlunarstaðir.

2. gr.
Takmörk verzlunarlóðarinnar á Hánefsstaðaeyrum skulu vera Sörla- 

staðaá að vestan og Gullsteinseyri að austan, 300 metrar á land upp frá 
flóðmáli.

3. gr.
Löggilding verzlunarstaðarins i Gunnólfsvík kemur til framkvæmda 

þegar atvinnumálaráðuneytið hefir ákveðið takmörk verzlunarlóðarinnar, sam- 
kvæmt lögum nr. 61, 10. nóv. 1905, og birt þau i B-deild Stjórnartiðindanna.
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Ed. 194. Frnmvarp

til laga um breyting á lögum nr. 50, 4. júni 1924, um atvinnu við vélgæzlu 
á íslenzkum mótorskipum.

Flutningsm.: Erlingur Friðjónsson.

1. gr.
3. gr. laganna orðist svo:
Sá hefir rétt til að stunda vélgæzlu á mótorskipum með 12 til 50 

hestafla vél, er sannað getur, að hann hafi staðizt próf við mótorskólann i 
Reykjavik eða námsskeið Fiskifélags fslands, eða stundað vélgæzlu samkv. 2. 
gr. að minnsta kosti 12 mánuði. Nú hefir vélstjóri staðizt próf samkvæmt 
framanrituðu og reynzt fær um að stjórna 30 til 50 hestafla mótorvél og 
gegnt þeim starfa sem yfirvélstjóri að minnsta kosti 12 mánuði, og öðlast 
hann þá rétt til þess að stjórna 50 til 100 hestafla mótorvél.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Frumvarp nokkurnveginn samhljóða þvi, er hér birtist, náði samþykki 
Ed. Alþingis i fyrra. Sú ein breyting er gerð frá þvi frv., að orðnnnm »eða 
stnndað véígæzln samkv. 2. gr. að minnsta kosti 12 mánuðis er bætt inn í 1. gr. 
frv. nú, af þvi að í Ijós kom i fyrra, að snmir þingmenn sættn sig betnr við 
frv., ef þessn ákvæði yrði bætt inn i það. Að öðrn leyti visast til greinargerðar 
við frv. frá 1929, þskj. 135.

líd. 195. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 86, 14. nóv. 1917, um fiskiveiðasam 
þykktir og lendingarsjóði.

Flutningsm.: Pétur Ottesen.

Fyrir »30 smálestir* i 1. gr. laganna kemur: 60 smálestir.

Greinargerð.

Fi v. þetta er flutt samkvæmt áskornn nm þetta efni, sem mér hefir bor- 
izt frá nokkrnm bátaformönnnm á Akranesi.
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Það þykir mjðg hagkvæmt & vetrarvertiðinni, að allir bátar i sömu veiði- 
stöð, sem koma daglega að laridi, rói á sama tíma. Þess vegna hafa i skjóli 
fyrrnefndra laga verifl gerðar i snmnm veiðistöðvum samþykktir um róðrartima. 
En samkvæmt ákvæðnm laganna, eins og þan ern nú, er ekki hægt að láta 
slíkar samþykktir ná tii stærri báta en 30 smálesta. Eins og til hagar nm 
útgerð á Akranesi nú orðið, og sjálfsagt viðar, ern þessi ákvæði nm bátastærðina 
ófullnægjandi. Er þvi farið fram á það i þessu frv., að slíkar samþykktir geti 
náð til báta, sem ern allt að 60 smálestir.

Þingskjal 195—197

Wd. 196. Breytingartlllaga

við brtt. á þskj. 186 [Landskjör 1930].

Frá forsætisráðherra.

Fyrir slangardagnr 14. júni« komi: snnnndagnr 15. júní.

Wd. 197. Frumvarp

til laga um viðauka við lög nr. 40, 30. júli 1909, um sóknargjöld.

Flutningsm.: Haraldur Guðmundsson, Bjarni Ásgeirsson, Magnús Torfason.

1. gr.
Undanþegnir gjöldum þeim, er ræðir um i 2. og 7. gr. laganna, eru, 

auk þeirra, sem þar greinir, allir þeir, sem hvorki eru i þjóðkirkjunni né 
öðru kirkjufélagi.

2. gr.
Lög þessi taka til sóknargjalda á árinu 1930, og fellur þá jafnframt úr 

gildi ákvæði 3. málsgreinar 60. gr. stjórnarskrárinnar um gjaldskyldu utan- 
þjóðkirkjumanna til Háskóla Islands.

Greinargerð.

1 60. gr. stjórnarskrárinnar er mælt svo fyrir, að enginn megi »neins í 
missa af borgaralegum og þjóðlegum réttindnm fyrir sakir trúarbragða sinnac og 
að »enginn er skyldnr lil að inna af hendi persónnleg gjöld til neinnar annarar 
guðsdýikunar en þeirrar, er hann sjálfnr aðhyllist*.

Tilgangur þessaia ákvæða er tvimælalaust sá, að lögfesta fullkomið trúar- 
bragðafrelsi hér á landi.

En i 3. málsgr. sömn greinar er svo fyrir mælt, að utanþjóðkirkjumenn,
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sem eigi ern í öðrnm viðurkenndum trúarbragðaflokki, skuli greiða kirkjngjöldin 
til Háskóla fslands. Með þessu ákvæði er lagður aukanefskattur, einskonar sekt- 
argjald, á þá menn og konur, sem hvorki eru i þjóðkirkjunni né öðrn viður- 
kenndn kirkjnfélagi. Fer þetta alveg í bðga við anda og fyrirmæli greinarinnar, 
enda er svo fyrir mælt, að ákvæði þessn megi breyta eða nema það bnrt með 
einföldum lögnm.

I frv. er þvi lagt til, að ákvæði þetta sé fellt úr stjórnarskránni. Grein- 
arnar þarf ekki að skýra.

Þingskjal 197—198

llid. 198. Framvarp

til laga um viðauka við lög nr. 7, 15. júní 1926, um raforkuvirki.

Flm.: Haraldur Guðmundsson, Gunnar Sigurðsson.

1. gr.
Aftan við 1. málsgr. 1. gr. nefndra laga bætist ný málsgrein, svo hljóðandi:
Nú befir verið stofnsett raforkuver til aimenningsþarfa i sveit eða 

kaupstað, og getur þá sveitar- eða bæjarstjórn áskilið sér einkasölu i umdæm- 
inu á rafmagnstækjum, sem nota á í sambandi við raforkuveituna.

2. gr.
Aftan við 1. málsgr. 3. gr. laganna bætist ný máisgrein, svo hljóðandi:
Nú hefir einstakur maður eða félag fengið leyfi til að stofnsetja og 

starfrækja raforkuver til almenningsþarfa, og má þá eigi taka hærra gjald fyrir 
rafmagnið en samkvæmt gjaldskrá, er hlutaðeigandi sveitarstjórn eða bæjar- 
stjórn hefir samþykkt. Risi ágreiningur um gjaldskrána milli sveitar- eða 
bæjarstjórnar og hlutaðeigandi manns eða féiags, sker atvinnumálaráðherra úr.

Greinargerð.

í lögnm nr. 51, 3. nóv. 1915, nm rafmagnsveitnr, var i 4. gr. mælt svo 
fyrir, að ef sveitarstjórn hefði komið rafmagnsveitn á, þá gæti hún áskilið sér 
einkasöln í sveitinni á rafmagnstækjnm, er notuð yrðn i sambandi við veitnna. 
Með vatnalögnnnm vorn þessi lög úr gildi felld. Þegar svo lögin nm raforknvirki 
vorn samþykkt, árið 1926, hefir láðst að setja i þan tilsvarandi ákvæði. Er í frv. 
lagt til, að úr þessn sé bætt. Dæmi sanna, að einstakir menn og félög, sem eiga 
og starfrækja raforknstöðvar til almenningsþarfa, hafa notað aðstöðn sina til þess 
að taka óhæfilega hátt verð fyrir rafmagnið. Virðist þvi sjálfsagt að veita hlnt- 
aðeigandi bæjar- og sveitarstjórnnm rétt til að ákveða hámarksverð, þegar ástæða 
þykir til.

Einstakar greinir þnrfa ekki skýringar.
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Ed. 199. Framvarp

til laga um breyting á lðgum ur. 28 frá 1915, um kosningar til Alþingis 
[Landskjðr 1930].

(Eftir 3. umr. í Nd.).

1 1. gr.
Kjördagur við kosning landskjörinna þingmanna árið 1930 skal vera 

sunnudagur 15. júni.
2. gr.

Kjörskrár og aukakjórskrár við kosningu þessa skulu samdar þannig, 
að i gildi komi 10. júni þ. á.

3. gr.
Við undirbúning kosningar þessarar breytast timaákvarðanir og frestir 

kosningalaganna sem hér segir:
Kjörskrár skulu lagðar fram 1. april, en aukakjörskrár 10. mai.
Auglýsingarfrestur samkvæmt 12. gr. kosningalaganna skal vera 

ein vika.
Kærufrestur samkvæmt 13. gr. laganna skal vera 14 dagar frá þvi 

að kjörskrá var lögð tram.
Úrskurðarfrestur á kærum samkvæmt 14. gr. skal vera ein vika 

frá lokum kærufrests. Frestur til fundarboðs samkvæmt sömu grein skal 
vera 3 dagar.

Um kærur við aukakjörskrár og úrskurði þeirra gilda venju- 
legir frestir.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Wd. 200. Framvarp

til laga um Verzlunar- og útvegsbanka íslands.

Flutningsmenn: Ásgeir Ásgeirsson. Bjarni Ásgeirsson. Lárus Helgason.

1. gr.
Rikissjóður leggur íslandsbanka 3 niillj. krónur sem forgangshlutafé 

með þeiin skilyrðum:
a) Að að minnsta kosti 2% rnillj. kr. i forgangshlutafé komi annars-

staðar frá. Heimild fjármálaráðherra þarf til, að þetta hlutafé fari 
fram úr 3 millj. kr. - '

b) Að póstsjóður Dana láti innieign sína hjá íslandsbanka ganga næst 
hlutafénu um áhættu.
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<.) Að hagkvæmir samningar fáist við aðalskuldheimtumenn íslands- 
hanka erlendis um greiðsfu núverandi skulda bankans til þeirra.

d) Að hin eldri hlutabréf verði metin og nafnverð þeirra fært niður í 
samræmi við matið.

2. gr.
Forgangshlutafé ríkissjóðs skal greitt að hálfu af núverandi skuld 

Islandsbanka við rikissjóð, og að hálfu með nýju fé, sem rikisstjórninni 
heimilast að taka að láni.

3. gr.
Aðalfundur hluthafa kýs fimm manna fulltrúaráð með hlutfalls- 

kosningu, en fulltrúaráðið ræður bankastjóra, ákveður tölu þeirra, laun og 
ráðningarkjör. Takmarkanir á atkvæðarétti skulu engar vera að þvi 
er forgangshlutafé rikissjóðs snertir.

Fyrsti aðalfundur skal haldinn þegar eftir að lög þessi öðlast gildi, 
og fellur þá niður umboð núverandi fulltrúaráðs.

Fjármálaráðherra setur reglur um skyldur og störf fulltrúaráðs, en 
lulltrúaráðið bankastjórunum erindisbréf.

4. gr.
Þegar stjórn Landsbankans óskar þess, skal íslandsbanka skylt að 

draga inn seðla sina, sem þá eru í umferð. Um ráðstafanir um gullforða 
hankans og um endurkaup Landsbankans á viðskiptavíxlum af Islands- 
banka fer eftir þeim reglum, sem hingað til hafa gilt.

Fjármálaráðherra setur nánari reglur um innköllun seðlanna.

5. gr.
Heimilt er fjármálaráðherra að leysa íslandsbanka undan greiðslu- 

skyldu á innlánsfé og öðru innstæðufé bankans i hlaupandi viðskiptum, 
sem inni stóð í bankanum 3. febr. 1930, þannig að taki til innstæðufjárins 
alls eða tiltekins hundraðshluta af þvi um tiltekinn tima, og þó eigi lengur 
en til 6 mánaða i senn.

6. gr.
Heiti Islandsbanka skal frá 1. jan. 1931 vera: Verzlunar- og útvegs- 

banki Islands.
7. gr.

Lög þessi ganga þegar i gildi og eru jafnframt úr lögum numin eldri 
ákvæði, sem fara i bága við þau.

Greinargerð.
Frumvarp þetta er byggt á þeim athugunum og umleitunum, sem fram 

bafa farið undanfarnar vikur viðvikjandi íslandsbanka, og þó að þeim sé 
enn ekki lokið i öllum atriðum, þykir ekki rétt að láta flutning þesS drag- 
ast lengur.

Nánar i framsögu.
Alþt. 1930. A. (42. löggjafarþing). 71
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Ed. 201. Nefndarálit

nm frv. til laga nm breyting á Iðgnm nr. 75, 28. nóv. 1919, nm skipnn barna- 
kennara og lann þeirra.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin er sammála nm að mæla með, að frv. gangi fram. Þó áskilur 
einn nefndarmanna (JBald) sér óbnndið atkvaeði nm breytingartillögur, ef fram koma.

Alþingi, 26. febrúar 1930.

Ingvar Pálmason, Jón Baldvinsson, Björn Kristjánsson.
form. og frsm. fundaskrifari.

Nd. 202. Frumvarp

til laga um viðauka við hafnarlðg fyrir Vestmannaeyjar, nr. 60, 10. nóv. 1913. 

Flm.: Jóhann Þ. Jósefsson.

1. gr.
Til dýpkunar innsiglingar, fnllnaðarviðgerðar hafnargarða og nauðsyn- 

legustu mannvirkja innan hafnar i Vestmannaeyjum veitast úr rikissjóði allt 
að 110 þús. krónur, gegn tvöföldu framlagi úr hafnarsjóði Vestmannaeyja- 
kanpstaðar.

Tillagið úr ríkissjóði er bundið því skilyrði, að yfirumsjón með verkinu 
og reikningshaldinu sé falin manni, sem rikisstjórnin samþykkir. z

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Grein argerð.

Voríð 1914 var fyrst byrjað á hafnarbótnm i Vestmannaeyjum. Á þeim 
tæpum 16 árnm, sem liðin eru siðan, hafa verið gerðir þar tveir hafnargarðar, 
Hörgeyjargarðurínn, norðan megin mynnisins að innri höfninni, og Hringskers- 
garðurinn að sunnanverðu.

Vegna þéss að garðar þessir, sem liggja fyrir opnu úthafinu, voru í fyrstu 
gerðir of veikir, hefir mjög erfiðlega gengið að fá þá fnlltrausta. Einkum var 
Hríngskersgarðurinn allt of veikur, og hefir þvi itrekað orðið fyrir allverulegum



skemmdum. Síðast varð alvarleg bilun á honum 31. janúar 1929, og var siðast- 
liðið sumar unnið að viðgerð á þeim, en varð ekki lokið að fullu, sökum óhag- 
stæðrar veðráttu. Viðgerð • þessi virðist hafa heppnast ágætlega. Heflr þar ekkert 
haggast, þrátt fyrir tið stórbrim siðastliðið haust og fram á þennan vetur. En 
ennþá er ógert við helli þann inn undir austurbrún garðsins, sem lýst er í fund- 
argerð hafnarnefndar frá 17. febr. s. 1., sem fylgir hér með. Til þess að Hring- 
skersgarðurinn verði nægilega traustur, er mjög mikilsvert, að hægt verði að fylla 
helli þennan hið allra fyrsta. Þegar þeirri viðgerð er lokið, er ekki útlit fyrir 
annað en garðurinn sé orðinn svo úr garði gerður, að hann þurfi ekki frekari 
endurbóta við i náinni framtið.

Þó garðarnir séu til hinna mestu bóta og fleiri og stærri bátar og fleiri 
og stærri flutningaskip geti legið á innri höfn en áður var, hafa garðarnir ekki 
aflað hafnarsjóði verulegs tekjuauka.

Til þess að þvi takmarki verði náð, að hafnarsjóður ráði við þær skuldir, 
sem á honum hvila, er mesta nauðsyn að hrint verði i framkvæmd endurbótum 
innan hafnar.

Vélbátaflotinn, sem telur um 100 vélbáta frá ca. 8—60 smál., er orðinn 
svo stór, að til hinna mestu vandræða hefir horft með afgreiðslu þeirra um ver- 
tiðina. Undanfarnar vertiðir hafa þrengslin verið svo mikil, að bátar haia orðið 
að bíða afgreiðslu allt að 7 klukkustundum. Af því er augljóst, hverjar afleið- 
ingar sú timatöf hefir haft i för með sér, er tekið er tillit til þess, að mestur 
hlnti þess fisks, er kemur i land í Vestmannaeyjum, fiskast venjulega á einum 
mánnði, eða jafnvel skemmri tima.

Til þess að bæta úr þessum vandkvæðum, fór bæjarstjórn þess á leit við 
siðasta Alþingi, að rikissjóður styrkti að */« byggingu bryggju á svonefndu Bása- 
skeri. Með lögum frá siðasta þingi var rikisstjórninni heimilað að styrkja bygg- 
ingu þessa. t maimán. 1929 var gerð fyrirspurn til ríkisstjórnarinnar, hvort hún 
mundi nota heimild þessa. Við fyrirspurn þessari barst ekkert svar, þrátt fyrir 
munnlegar itrekanir.

í trausti þess, að ríkisstjórnin mundi nota heimildina, þar sem neitandi 
svar hafði ekki komið frá henni, var bryggjubyggingin hafin í byrjun júlimán- 
aðar, en ekki varð komið við að byggja hana lengra fram en um 70 metra.

Ákveðið svar frá rikisstjórninni fékkst ekki allt sumarið, þrátt fyrir ítrek- 
aðar tilraunir. En i nóvember, þegar enn var gengið eftir svari frá rikisstjórn- 
inni, svaraði hún með neitun.

Bryggjan kemur þó ekki að fullum notum fyrri en bætt hefir verið við 
hana um 60 metrum. Þegar þeirri lengd verður náð, er hægt að nota hana jafn- 
framt fyrir hafskipabryggju, og kemur hún þá að miklu gagni við affermingu og 
hleðslu þeirra skipa, er koma á innri höfn með salt og kol og flytja burtu fisk 
og aðrar fiskafurðir.

Jafnframt mundu togarar og önnur skip, er fiskveiðar stunda i nánd við 
Vestmsnnaeyjar, geta tekið þar kol og aðrar nauðsynjar framvegis, sem verið 
hefir ógerningur fram að þessu, vegna bryggjuleysis fyrir stærrí skip. Það hefir 
jafnvel orðið svo, að þeir Vestmannaeyingar, sem eiga linuveiðara, hafa orðið að
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láta skip síd taka kol og afferma fisk i Reykjavík, sem hefir orðið til stórtjóns 
vegna timatafar við svona langa ferð um vertiðina.

Innan við Hringskersgarðinn er stór grjóteyri. Berst mikið af grjóti nr 
henni út i innsiglinguna, svo hættulegt er skipum, sem um hana fara, auk þess 
sem eyrin þrengir innsiglingnna.

Framangreindar endurbætur og mannvirki hefir vitamálaskrifstofan á- 
ætlað þannig:

Viðbót við Básaskersbryggju 60X00 metrar ... kr. 235.000.00
Hreinsun innsiglingarinnar.....................................  — 20.000.00
Viðgerð Hringskersgarðs ............................. — 25.000.00

Samtals. kr. 280.000.00
Kostnaður þessi er meiri en svo, að hafnarsjóður fái einn ráðið við, og 

fer bæjarstjórn fram á það við hið háa Alþingi, að rikissjóður greiði l/s kostnaðarins.
Þegar tillit er tekið til þess, að rikissjóður er eigandi Vestmannaeyja og 

hefir miklar tekjur af þeim, virðist sanngjarnt, að hann taki þátt i kostnaðinum 
við mannvirkin.

Tekjur rfkissjóðs af Vestmannaeyjum 10 árin siðastliðin hafa verið eins 
og hér segir:

1920 kr. 240.251.75
1921 — 321.032.98
1922 — 245.493.87
1923 — 138.745.44
1924 — 419.671.33
1925 — 499.895.09
1926 — 452.908.27
1927 — 420.335.81
1928 — 567.797.87
1929 — 570.000.00

Samtals kr. 3.876.132.41

Að visu hefir rikissjóður borið nokkurn þunga af skuld hafnarsjóðs við 
N. C. Monberg. Siðan 1924, að samið var um þá skuld, til áramóta 1929—1930 
hefir rikissjóðnr greitt 692.616.94.

Frá þvi er hafnargerð var byrjuð i Vestmannaeyjum 1914 til 1928, að 
þvi ári meðtðldu, hefir rikissjóður greitt sem styrk til hafnarendurbóta kr. 422.259.22.

Samkv. lögnm átti rikissjóður að greiða i fyrstu l/< kostnaðar, en siðan 
*/„ en sum árin hefir sú styrkveiting ekki verið notuð að fullu.

Eins og þegar hefir verið tekið fram, samþykkti siðasta Alþingi heimild 
fyrir rfki&stjórnina að taka þátt i kostnaði við bygging Básaskersbryggju að ein- 
um þriðja, en þá heimild hefir stjórnin ekki fengizt til að nota.

Bæjarstjórn hefir þvi samþykkt, vegna synjunar rikisstjórnarinnar um 
greiðslu á Vs kostnaðar við bryggjubygginguna, að fara fram á það við Alþingi, 
að það legði fyrir rikisstjórnina að greiða að einum þriðja kostnaðinn við bygg- 
inguna, sem nam allur um 38 þús. krónum, og er sú upphæð þvi innifalin i 
þeirri fjárveiting, sem með frv. þessu er farið fram á.
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Hefir bæjarstjórn farið fram & þetta sðkum þess, að vilji þingsins hefir 
sýnilega verið sá, að rikissjóðnr taki þátt i kostnaðinum við byggingu mann- 
virkis þessa.

Frekari upplýsingar munu verða gefnar við framsögu málsins.

Fylgiskjal.

Útskrift úr gerðabók hafnarnefndar Vestmannaeyjakanpstaðar.

Ár 1930, mánudaginn 17. febrúar var fundur haldinn i hafnarnefnd 
Vestmannaeyjakanpstaðar að Bárnstig 5.

Mættir vorn, ank bæjarstjóra, allir nefndarmennirnir, þeir Þorsteinn Jóns- 
son, ólafnr Anðnnsson, Magnús Magnússon, Sigfús Scheving og Ársæll Sveins- 
son. Ennfremnr var mættnr hafnsögnmaðnr Hannes Jónsson.

Fyrir tekið:

2. Hringskersgarðnrinn.
Siðastliðið snmar var nnnið að styrkingn og endnrbótnm Hringskers- 

garðsins, anstan við hans garðsins og framan við hann, en söknm óhag- 
stæðrar veðráttn, varð eigi lokið binni nanðsynlegn aðgerð. Innan við við- 
gerð þá, er fór fram siðastliðið snmar, er ennþá hellir inn nndir garðinn á 
ca. 16 metra svæði. Hellir þessi mnn ná inn nndir garðinn sjálfan. Nefndin 
vill taka það fram, að hún telnr einnig nanðsynlegt, að styrkt verði nndir- 
staða garðhanssins að vestanverðn.

Er hin mesta nanðsyn, að viðgerð verði látin fram fara á helli þess- 
nm og nndirstöðn þegar á næsta snmri, og leggnr nefndin til, að farið verði 
fram á það við Alþingi, að rikissjóðnr greiði einn þriðja kostnaðar við að- 
gerð þessa.

3. Dýpknn innsiglingarinnar.
1 innsiglingnnni hefir verið nokknð af grjóti, er siðastliðin þrjú snmnr 

hefir verið nnnið við að taka npp. Innan við Hringskersgarðinn er ennþá 
stór grjóteyri, sem þréngir innsiglingnna, og berast stöðngt úr henni steinar 
út i hana.

Þetta grjót verðnr allt að hreinsast bnrtn, og þolir það verk enga 
bið, ef innsiglingin á að vera örngg.

Nefndin leggnr einnig til að farið verði fram á þriðjnngstillag úr 
rikissjóði til þessa verks.

4. Básaskersbryggja.
Siðastliðið snmar var byrjað á verki þessn, og hefir bryggjan verið 

byggð nm 70 metra fram. Til þess að bryggja þessi komi að fullum notum 
við afgreiðsln flntningaskipa, er óhjákvæmilegt, að hún verði lengd nm 
ca. 60 metra.

Nefndin leggnr til, að lenging þessi verði gerð á næsta snmri. Verði 
hans bryggjunnar hafðnr 70 metra breiðnr, svo hægt verði að leggja að hon-
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nm skipnm af þeirri stærð, sem venjnlega koma hér á innri höfn. Er leng- 
ing þessi hið mesta nanösynjaverk, meðal annars vegna þess, að eins og nú 
er, fljóta vélbátar ekki að henni, nema nm hálfaöfallinn sjó, og bryggjan 
sjálf nm stórstranmsfjörn næstum á þnrrn landi. Ef lenging þessi yrði fram- 
kvæmd, mnndi mega afgreiða öll skip, er koma á innri höfn, við bryggjnna, 
og mnndi það verða til hins mesta sparnaðar við hleösln og aflerming skipa 
og flýta fyrir henni.

Nefndin leggnr tii, að farið verði fram á þriðjnngstillag nr rikissjóði 
til mannvirkis þessa.

Jafnframt leggnr nefndin til, að farið verði fram á það við Alþingi, 
að rikissjóðnr greiði að einnm þriðja kostnað þann, er leitt hefir af bygg- 
ingn bryggjnnnar á síðastliðnn snmri, en rikisstjórnin hefir ekki viljað taka 
þátt i, þrátt fyrir heimild samþykkta á síðasta þingi.

Fleira ekki gert.
Fnndi slitið.

S. Scheving. Hannes Jónsson. Ólafnr Anðnnsson. Ársæll Sveinsson. 
M. Magnússon. Þorst. Jónsson. Jóh. Gnnnar Ólafsson.

Rétta útskrift staðfestir.

Bæjarstjórinn í Vestmannaeyjnm, 21. febrúar 1930.

Jóh. Gnnnar Ólafsson.
Þanníg samþykkt á fnndi bæjarstjórnar 20. febr. s. 1.

Ed. 203. Breytingartillaga

við frv. til laga nm breyting á lögnm nr. 28 frá 1915, nm kosningar til Alþingis 
[Landskjör 1930].

Frá Jóni Þorlákssyni.

Við 1. gr. Fyrir ssnnnndagnr 15. júni< komi: langardagnr 14. júni.

Ed. 204. Frumvarp

til laga um breyting á lögnm nr. 38, 11. júlí 1911, um lækningaleyfi.

Flulningsm.: Ingvar Pálmason og Páll Hermannsson.

1. gr.
Síðari málsgrein 1. gr. laga nr. 38, 11. júli 1911, skal vera á þessa leið: 
Þó er það skilyröi fyrir því,að þeir læknar, er próf hafa tekið, haldi
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þeim rétti til lækninga, er að ofan greinir, að þeir hafi, svo framarlega sem 
þess er óskað af heilbrigðisstjórn Islands, á fyrstu tveimur árnnum eftir prófið 
gegnt héraðslæknisembætti eða unnið fyrir heilbrigðisstjórnina sem aðstoðar- 
læknar, t. d. við sjúkrahús landsins eða á annan hátt, að minnsta kosti árlangt, 
gegn þeim launnm, sem rikissjóður greiðir föstum starfsmönnnm fyrir sams- 
konar vinnu. Eigi mega læknar gera sér að atvinnu að bjálpa konnm i barns- 
nanð, fyrr en þeir hafa lokið námsskeiði i fæðingarhúsi.

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

Greinargerð.

Prátt fyrir' hinn mikla fjölda læknanema, er stunda læknisfræðinám við 
Háskóla íslands, vantar oft lækna um lengri eða skemmri tima i ýms hérnð 
landsins. Frv. gerir ráð fyrir, að menn, sem annars nota læknisknnnáttn sfna 
öðrnvisi en i þjónnstn rikisins, vinni að minnsta kosti eitt ár fyrir landið, ef þörf 
krefnr, en gegn fnlln kanpi.

Ed. 205. Frumvarp

til laga um breyting á lögnm nr. 17, 9. júli 1909, um almennan ellistyrk. 

Flutningsm.: Ingibjörg H. Bjarnason og H. Steinsson.

1. gr.
2. málsgr. 1. gr. laganna skal orða svo:
Sjóðir þessir sknlu styrktir með árlegu tillagi úr rikissjóði, er nemi 

kr. 1.50 fyrir hvern gjaldskyldan mann.

2. gr.
3. gr. laganna skal orða svo:
Hver gjaldskyldur karlmaður greiðir i sjóðinn 3 kr. á ári, en kven- 

maður 1 kr. 50 au.

3. gr.
12. gr. laganna skal orða svo:
í hverjum kaupstað og hreppi skal á ári hverju að jafnaði, ef verð- 

ugir umSækjendur hafa gefíð sig fram, úthluta öllu því 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 vöxtum af styrktarsjóðnum fyrir næsta ár á undan.
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4. gr.
Með lögum þessnm eru úr gitdi numin lög nr. 33, 26. okt. 1917, um 

breyting á lögnm nr. 17, 9. júli 1909, um almennan ellistyrk.

5- gr-
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Frv. um þetta efni lá fyrir siðasta þingi, en náði ekki fram að ganga. 
Nú er það flutt að nýju með þeim breytingum, sem á þvi voru gerðar í Nd. 
i fyrra.

Að öðru leyti vísast til greinargeröar þeirrar, er frv. fylgdi þá (sjá Alþt. 
1929 A. þskj. 146).

Ed. 206. Breytingartillaga

við frv. til laga um breyting á lögum nr. 28 frá 1915, um kosningar til Alþingis 
[Landskjör 1930].

Frá Jóni Jónssyni og Guðm. Ólafssyni.
Við 1. gr.
Aftan við greinina bætist: Kjörfund skal setja kl. 3 e. h.

Nd. 207. Log

um sölu jarðarhluta Neskirkju og rikissjóðs úr jörðinni Nesi i Norðfirði. 

(Afgreidd frá Nd. 1. marz).

1. gr-
Rikisstjórninni er heimilt, að fengnu samþykki sóknarprests, að selja 

bæjarsjóði Neskaupstaðar þær 840 álnir úr jörðinni Nesi, sem eru eign Nes- 
kirkju, að undanskilinni hæfilegri íóð undir ibúðarhús til prestsseturs og 2l/» 
bektara túnstæði, er fylgja skai prestssetrinu. 2

2. gr.
Ennfremur er ríkisstjórninni heimilt að selja bæjarsjóði Neskaupstaðar 

340 álnir úr Nesi, sem eru eign rikissjóðs.
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3. gr.
Jarðarhluta þá, sem seldir verða samkvæmt lögum þessum, má aldrei 

selja úr eigu bæjarins, nema rikið sé kaupandi.

4. gr.
Um mat á jarðarhlutum þessum og greiðslu kaupverðs fer eftir ákvæð- 

um laga nr. 50, 16. nóv. 1907, um sölu kirkjujarða, og laga nr. 31, 20. okt. 
1905, um sölu þjóðjarða, þó þannig, að söluverð þeirra 340 álna, er rikissjóður 
á, verði eigi lægra en 9500 krónur.

5- gr-
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. 208. Lög

um breyting á lögum nr. 28 frá 1915, um kosningar til Alþingis [Lands- 
kjör 1930].

(Afgreidd frá Ed. 1. marz).

1. gr.
Kjördagur við kosning landskjörinna þingmanna árið 1930 skal vera 

sunnudagur 15. júni.
2. gr.

Kjörskrár og aukakjörskrár við kosningu þessa skulu samdar þannig, 
að i gildi komi 10. júní þ. á.

3. gr.
Við undirbúning kosningar þessarar breytast timaákvarðanir og frestir 

kosningalaganna sem hér segir:
Kjörskrár skulu lagðar fram 1. april, en aukakjörskrár 10. mai.
Auglýsingarfrestur samkvæmt 12. gr. kosningalaganna skal vera 

ein vika.
Kærufrestur samkvæmt 13. gr. laganna skal vera 14 dagar frá þvi 

að kjörskrá var lögð fram.
Úrskurðarfrestur á kærum samkvæmt 14. gr. skal vera ein vika 

frá lokum kærufrests. Frestur til fundarboðs samkvæmt sömu grein skal 
vera 3 dagar.

Um kærur við aukakjörskrár og úrskurði þsirra gilda venju- 
legir frestir.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Alþt. 1930. A. (42. löggjaíarþing). 72
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Nd. 209. Frumvarp

til laga um fræðslumálastjórn.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1- gr-
Kennslumálaráðuneytið hefir yfirstjórn allra kennslu- og skólamála.

2. gr.
Fræðslumálastjóri stýrir framkvæmdum i kennslu- og skólamálum. 

Hann sér um að gildandi lögum og fyrirmælum um fræðslumál sé hlýtt og 
heimtar allar nauðsynlegar skýrslur um skólahald i landinu.

Álits fræðslumálastjóra skal leitað um öll skólamál, sem undir fræðslu- 
málaráðuneytið falla. Þó er Háskóli Islands undanskilinn ákvæðum þessara 
laga.

Kennslumálaráðuneytið getur falið fræðslumálastjóra fullnaðarafgreiðslu 
þeirra mála, sem ráðuneytið telur sig ekki þurfa að hafa bein atskipti af, enda 
sendi hann ráðuneytinu ársfjórðungslega skrá um þau mál, er þannig hafa 
verið afgreidd.

Nánar skal ákveða i reglugerð um skyldur og störf fræðslumálastjóra. 

, 3. gr.
Laun fræðslumálastjóra skulu vera jöfn launum þeirra embættis- 

manna, sem taldir eru i 1. málsgrein 17. gr. laga nr. 71 1919, um laun 
embættismanna, en skrifstofukostnaður greiðist eftir reikningi, samþykktum 
af ráðuneytinu.

4. gr.
Fyrir barnaskóla, héraðsskóla og gagnfræðaskóla skulu vera skólaráð. 

Fræðslumálastjóri er formaður og framkvæmdarstjóri þeirra. 1 skólaráði sitja 
auk hans:

1. Fyrir héraðs- og gagnfræðaskóla: Einn maður kosinn af félagi béraðs- 
skólakennara og annar kosinn af föstum kennurum gagnfræðaskóia i 
kaupstöðum.

2. Um skólaráð barnaskóla fer eftir lögum nr. 19 1928, um fræðslumála- 
nefndir.

Ráðuneytið setur reglugerð um kosningar, skyldur og störf skólaráða.

5. gr.
Skólaráð gera tillögur til kennslumálaráðuneytisins um námsskrár, 

kennslubækur, kennsluáhðld og tilhögun prófa, hvert á sinu sviði.
Kostnaður við skólaráð telst til skrifstofukostnaðar fræðslumálastjóra. 
Skólaráðsmenn gegna störfum endurgjaldslaust.
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6. gr.
Við barnaskóla skal vera kennslueftirlit. Til eftirlitsins skulu skipaðir 

hinir bæfustu barnakennarar, einn fyrir hvert eftirlitssvæði til fimm ára i 
senn. Eftirlitssvæði skulu einkum fara eftir sýslum og kaupstöðum, en þó 
má vikja frá þvi, þegar annað þykir hentara.

Eftirlitsmenn skulu a. m. k. einu sinni á ári koma i hvert skólahérað 
i sínu umdæmi, á þeim tíma, sem kennsla fer fram, og senda skólanefnd og 
fræðslumálastjóra árlega skýrslu um fræðsluástand sins héraðs.

Eftirlitskennurum skal skylt að halda þau próf, sem fræðslumála- 
stjórnin fyrirskipar, og veita leiðbeiningar um kennslu og skólaskipun. Fræðslu- 
málastjórnin setur i reglugerð nánari ákvæði um starfsvið eftirlitskennara og 
störf þeirra.

7. gr.
Laun og ferðakostnaður eftirlitskennara barnaskólanna greiðist úr ríkis- 

sjóði eftir þeim reglum, sem fræðslumálastjórnin setur. Launa- og ferðakostn- 
aðargreiðslur til þeirra mega ekki fara fram úr 15 þús. kr. á ári, og falla þá 
niður launagreiðslur úr rikissjóði til prófdómenda samkv. 18. gr. laga nr. 40 
1926, um fræðslu barna.

8. gr.
Til kennslueftirlits við aðra skóla skulu settir skólafróðir inenn um 

stundarsakir, eftir þvi sem fé er veitt til þess i fjárlögum.

9. gr.
Fræðslumálastjóri hefir yfirstjórn kennslueftirlitsins og litur eftir skól 

um sjálfur, eftir þvi sem ástæður leyfa.

10. gr.
Fræðslnmálastjóri hefir yfirumsjón með þeim skólabókasöfnum og al- 

þýðubókasöfnum, námskeiðum og fyrirlestrum, er styrk fá úr rikissjóði, og 
heimtar um allt þetta árlegar skýrslur.

11. gr.
Fræðslumálastjóri skal árlega gefa út yfirlitsskýrslu um allt skóla- 

hald i landinu.

12. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað. Jafnframt eru úr gildi numin 

ákvæði, er fara í bág við þessi lög.
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Nd. 210. Nefndarálit

um frv. til laga um Brunabótafélag fslands.

Frá minni hlnta fjárhagsnefndar.

Nefndin hefír ekki orðifl sammála nm frv. þetta. Tveir nefndarmenn 
(HJ og HStef) vilja afgreiða þafl á þessn þingi, en með nokkrnm breytingnm, 
tveir nefndarmanna (ÓTh og SE) telja, afl leita þnrfi um þafl álits tryggingar- 
deilda (sveitar- og bæjarstjórna) áðnr en það fái fnllnaflarsamþykkt á Alþingi, en 
fimmti maflnrinn (HV) var ekki á fnndi, er málið var afgreitt, og hefir ekki tek- 
ifl afstöðn til frv.

Við 1. nmr. málsins kom fram sama álit nm ónppfyllt skilyrfli fyrir þvi, 
að málið gæti fengið endanlega afgreiðsln á þessn þingi, eins og andmælendnr 
frv. bera fyrir sig, ank ýmsra athngasemda, er þó snertn ekki ákvæfli frv. eins 
og það liggnr fyrir, heldnr hin gildandi lög, og þó mestpart reglugerðarákvæði ýms.

Andstæflingar um afgreiðsln málsins á þessn þingi bera fyrir sig 25. 
gr. laga Brnnabótafélagsins, er svo hljóflar:

»Þegar félagið er orðið svo stórt, að ársiðgjöldin nema meirn en 
75000 kr., skal stjórnarráðið semja frv. til laga nm bregting á stjórn þest 
i þá átt, að skipað sé fnlltrúaráð til þess að gæta hags sveitarfélaganna og 
vátryggjenda. Þegar fengnar ern umsagnir hlntaðeigandi sveitarstjórna, skal 
frnmvarpið lagt fyrir Alþingi*.

Eins og sjá má, ef grein þessi er krnfín til mergjar, felst ekkert í ákvæð- 
um hennar, er gefí þá ástæðn til andstöfln gegn frv., sem andmælin eru byggð 
á. Ákvæði greinarinnar taka eingöngn til bregtinga á stjórn félagsins, en i fro. er 
ekki lagt til, að nokknr bregting sé gerð á stjórn þess.

Hinsvegar er það svo, að alla tið siðan 1918, eða i tólf ár, hafa árleg 
iðgjöld nnmið meiru en 75000 kr., og hefír engri þeirri stjórn, sem setið hefir 
siðan, þótt ástæða til þessara breytinga á stjórn félagsins.

Þar sem nn tillögnr frv. ganga i þá átt að leysa tryggingardeildir félags- 
ins frá þvi ákvæði um fyrirkomulag trygginganna, ábyrgðarhlntdeildinni, sem 
varhngaverðast er fyrir þær, og ráðgerir að öðrn leyti breyt., sem eingöngn eru 
til hagsmuna fyrir vátryggjendnr, þá er ennþá minni ástæða til afl reisa þessa 
kröfu nú, ef frv. nær fram að ganga.

Þyki þinginn samt sem áflnr ástæða til þess nú að gangast eftir þvi 
við rikisstjórnina, að þetta sé gert, þá er jafnopin leið til þess, þótt frv. verði 
samþykkt nú.

Það, sem hinsvegar mælir með þvf, að frv. nái fram að ganga á þessn 
þingi, eru þær ástæður, sem hér skulu stnttlega taldar:

1. Að aðkallaudi þörf er á breytingu á reglngerð og flokkunarreglnm 
bæði Brnnabótafélagsins og einknm sveitarsjóðanna. Má um það m. a. visa til 
þál., sem sámþ. var á Alþingi 1928, og nmræflna nm hana.

2. Að núgildandi lög standa i vegi fyrir þvf, að hægt sé að gera breyt-
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ingar á samningnm um endurtryggingu fyrir Brnnabótafélagið til hagsmuna fyrir 
félagið og til þjóðhagslegra umbóta.

3. Að breytingar frv. lúta að þvi, að hægt sé að halda sem mestu af fé 
þvf, sem safnast saman fyrir brunatryggingar, i landinu. Og loks

4. Að breytingar frv. lúta að því, að hægt sé að færa út svið hinnar inn- 
lendu tryggingarstarfsemi, en þrengja svið erlendrar tryggingarstarfsemi hér á 
landi að sama skapi.

Sumt af þessu þolir enga bið (1. atr.), en stórtjón um annað, að það 
dragist að hrinda þvi til vegar.

Minni hluti nefndarinnar leggur því til, eins og fyrr segir, að frv. verði 
samþykkt með eftirfarandi

Þingskjal 210—211

BREYTINGUM.

I. Upphaf 7. greinar orðist svo:
Félagið leitar endurtryggingar eða samtryggingar (co-assurance) bjá ... 

II. Fyrri málsliður 10. gr. orðist svo:
Vátryggingar á lausafé og húseignum samkv. 4. gr. gilda til þess 

tima, sem tiltekið er i vátryggingarskirteini.
III. Við 14. gr.: Fyrir »15—20%« komi: 10—20%.
IV. 21. gr. orðist svo:

Félagið hefir umboðsmenn í kaupstöðum og kauptúnum, sem ern sér- 
stakur hreppur. í kauptúnum, sem ekki eru sérstakur hreppur, getur félagið 
einnig haft umboðsmenn, en utan kaupstaða og kauptúna er hreppsnefndum 
skylt að annast umboðsstörf fyrir félagið, hverri fyrir sinn hrepp, gegn til- 
svarandi ómakslaunum og umboðsmenn félagsins hafa.

Alþingi, 1. marz 1930.

H. Stefánsson, Hannes Jónsson,
form. og frsm. fundaskrifari.

Ed. 211. Nefndarálit

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 55, 31. mai 1927, um viðauka við lög 
nr. 4, 14. febrúar 1902, um greiðslu verkkaups.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin fellst á frv. og telur rétt, að lögin um greiðslu verkkaups nái 
einnig til iðnaðarmanna, svo sem þar er gert ráð fyrir. En þar sem lögin um 
þetta mundu verða i mörgu lagi, vill nefndin taka eldri lögin upp i frv., og lúta
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breytingartíllðgnrnar að því; aðeins er orðalagi laganna frá 1902 litilsháttar 
breytt, en engin 'efnisrösknn er á þeim gerð. Nefndin leggnr því til, að frv. verði 
samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM.

1. Á nndan 1. gr. komi ný grein, er verðnr 1. gr., svo hljóðandi;
Verkkanp skal greitt með gjaldgengnm peningum starfsmönnnm öll- 

nm og daglannamönnnm við verzlanir, verksmiðjnr og náma, hásetnm 
og öðrnm starfsmönnnm á skipnm, sem á fiskiveiðar ganga, sildveiðar eða 
hvalveiðar, hvort sem ern seglskip, mótorbátar eða gnfnskip, nema verk- 
kanpið sé hlnti af aflannm sjálfnm, svo og starfsmönnnm og daglannamönn- 
nm þeim, er á landi vinna hverja þá vinnn, er af útgerð skipanna leiðir, 
og má eigi greiða kanpið með skcldajöfnnði, nema svo hafl áðnr verið sér- 
staklega nm samið,

Sama er og, ef verk er nnnið í ákvæðisvinnn við einhverja þessa 
atvinnngrein.

2. 1. gr. verði 2. grein og 1. lina falli niðnr.
3. 2. gr. verði 3. grein og skal hljóða svo:

Nn vinnnr verkafólk slik verk, sem nm getnr i 2. gr. fyrstn málsgr., 
i ákvæðisvinnn, og skal þá verkkanpið greitt út að minnsta kosti viknlega, 
ef verkinn, sem kanptaxtinn eða nmsamin npphæð verkkanps miðast við, er 
lokið á þeim tima, en ella, sé ekki öðrnvisi nm samið, þegar verkinn er lokið.

Sama gildir nm iðnaðarmenn, er taka að sér verk og vinna það 
fyrir ákveðið kanp eða taka að sér verk i ákvæðisvinnn, ef iðnaðarmaðnr 
vinnnr verkið einn, eða með venzlamönnnm sinnm, með atvinnnfélaga eða 
með nemendnm, er hann hefir tekið til iðnnáms.

4. 3. gr. verði 4. grein og fyrsta lina falli niðnr.
5. í stað 4. gr. komi tvær nýjar greinar, er verði 5. og 6. gr. og hljóði svo:

a. Með lögnm þessnm ern úr gildi nnmin lög nr. 4, 14. febrúár 1902, nm 
greiðsln verkkanps, og lög nm viðauka við þan lög, nr. 55, 31. mai 1927.

b. Lög þessi öðlast þegar gildi.
6. Fyrirsögn frv. skal vera: Frv. til laga um greiðsln verkkanps.

Alþingi, 3. marz 1930.

Jón Baldvinsson, Ingvar Pálmason, Jóh. Jóhannesson. 
form. og frsm. fnndaskrifari.
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Nd. 212. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 32, 7. mai 1928, um sundhöll i Reykjavík.
Flm.: Jón ólafsson, Héðinn Valdimarsson, Sigurjón Á. Ólafsson, 

Magnús Jónsson.
Upphaf 1. gr. laga nr. 32, 7. mai 1928, um sundhöll í Reykjavík, 

orðist svo:
Rfkissjóður leggur fram helming kostnaðar við byggingu sundhallar 

i Reykjavík, sem nú er t smiðum, allt að 250 þúsund krónum.

Greinargerð.
Þegar lögin um snndhöll i Reykjavik voru sett árið 1928, lá fyrir Al- 

þingi áætlnn húsameistara rikisins um, að kostnaðurinn við byggingu sundhall- 
arinnar mundi verða um 200 þúsund kr., og ætlaðist Alþingi til, að helmingur 
kostnaðarins yrði greiddur úr rikissjóði, enda var það í samræmi við ákvæði 
þau, sem sett voru i fjárlög á sama þingi og siðan hafa verið i fjárlögum, um 
að rikissjóður greiði helming kostnaðar við að gera nýjar steinsteyptar sund- 
laugar og sundskýli.

Þegar húsameistari rikisins fór siðan að gera endanlegan uppdrátt af 
væntanlegri sundhöll, varð niðurstaðan sú, að ekki var mögulegt að byggja hana 
fyrir 200 þúsund krónur, eða neitt nálægt því, ef fnllnægja ætti þeim kröfum, 
sem rikisstjórnin gerði til hennar.

Eftir margvislegar samningaumleitanir við ríkisstjórnina og tilraunir 
húsameistarans til að draga sem mest úr kostnaði, fekkst loks samþykki ráð- 
herrans á uppdrætti af sundhöll, sem bæjarstjórnin samþykkti, og er áætlað 
kostnaðarverð hennar 480—500 þúsund krónur, og mun sú áætlun vera frekar 
lág, að þvi er borgarstjóri telur.

Bæjarstjórn Reykjavikur hefir þegar látið byrja á byggingu sundhallar- 
innar í þvi trausti, að Alþingi fallist á að greiða úr rikissjóði helming kostnaðar- 
ins, eins og upphaflega var ráð fyrir gert, og er þetta lagafrumvarp borið fram 
eftir ósk bæjarstjórnarinnar, sem væntir þess, að Reykjavikurborg fái i þessu 
efni að njóta jafuréttis við önnur sveitarfélög, eða jafnvel einstaklinga, sem koma 
upp sundlaugum og sundskýlum.

Nd. ’ 213. Frumvarp

til laga um stuðning ríkisins til aðalframræsluskurða.
Flm.: Bjarni Ásgeirsson, Jón Ólafsson.

1. gr.
Úr rikissjóði skal árlega veita 150 þús. kr. til kaupa og starfrækslu á 

skurðgröfum, er séu við hæfi hér á landi.
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2. gr.
Umsjón og starfræksla skurðgrafaa þeirra, er rikið á nú og keyptar 

verða, skal falin Búnaðarfélagi Islands, en það skal hafa i sinni þjónustu 
mann, er hefir sérþekkingu i þeim efnum.

3. gr.
Búnaðarfélagi lslands skal falið að láta gera mælingar, kort og áætl- 

anir á þeim svæðum, þar sem áhugi er íyrir slíkum framkvæmdum.

4. gr.
Nú hafa kort og áætlanir verið gerðar á einhverju svæði. Geta þá 

bændur á hlutaðeigandi svæði myndað með sér landþurkunarfélög samkv. 
82. gr. vatnalaganna frá 1923, og skal með stofnun þess félagsskapar og starf- 
rækslu að öllu farið eftir fyrirmælum vatnalaganna.

5- gr.
Nú er landþurkunarfélag myndað samkv. 4. gr. Ber þvi þá réttur til, 

svo fijótt sem ástæður leyfa, að fá eina eða fleiri af skurðgröfum rikisins lán- 
aðar. Rikið lánar skurðgröfurnar án endurgjalds og sér um viðhald þeirra, 
en umsjónarmaður skurðgrafnanna ræður verkstjóra til þeirra. Búnaðarfélag 
lslands setur reglur um rekstur skurðgrafnanna.

6. gr.
Af kostnaði þeim, er leiðir af starfræksln skurðgrafaanna, greiðir ríkið 

’/i. *lt kostnaðar heimilast landþurkunarfélögunum að fá lánað. En x/s skulu 
landeigendur leggja fram sjálfir um leið og verkið er framkvæmt.

7. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Það er talið að á landi voru sé allt að 1 millj. ha. mýrlendi. (Túnin eru 

25000 ha.). Þessar mýrar hafa frá alda öðli legið óhreyfðar. Á nokkrum stöðum 
hefir náttúran myndað þar ágætar engjar, en meginhlntinn er þýfðnr og snögg- 
lendnr. Á nmliðnnm öldnm hefir safnazt i mýrarnar feiknin öll af jnrtanærandi 
frjóefnnm. Þessi frjóefni eiga rót sfna að rekja annað tveggja til jnrtaleifa eða 
steinefna. Jnrtaleifar (sina) verða eftir i mýrnnnm árlega og mynda þar að 
siðnstn þykkri eða þynnri lög. í þessnm jnrtaleifnm ern mikil frjóefni. Verð- 
mætast er köfnnnarefnið, sem nú er keypt dýrnm dómnm í saltpétri og öðrnm 
köfnnnarefnisábnrði. Meðan jurtaleifarnar geymast i votnm mýrnm, ern frjóefnin 
þar i svo torleystnm samböndnm, að þan verða eigi gróðrinnm að notnm. En 
frjóefnin safnast saman, liggja þar sem i forðabúri, sem er harðlæst. I mýrnnnm 
á land vort mestan frjóefnaforða. Sén nú mýrarnar ræstar fram, svo efsta lagið,
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sem rætnr jurtanna greinast nm, þorni og loftið komist niður í það, breytast 
efnasamböndin i mýrunum, torleystu samböndin verða að auðleystum sambönd- 
om, nothæfum fyrir Iifandi gróður. Hve mikinn íorða vér eigum i mýrunum af 
frjómagni, sést Ijósast af þvi, að i þvi lagi, sem rætur jurtanna greinast nm, er 
talið að vera svo mikið af köfnunarefni einu, að nægilegt sé i 100—200 ár handa 
þroskamiklum jurtagróðri, sem árlega er fluttur í burtu, það er að segja, ef tor- 
leystu samböndin geta breytzt í anðleyst sambönd. Á þennan hátt verðor fram- 
ræsla lykill að þvi frjóefnamagni, sem nú geymist i fcrðabúri mýranna. Þessi 
breyting er hinsvegar hægfara, einkum vegna þess, að veðráttnfar er hér kalt, og 
framræslan þarf að verka nm langan tima svo að gagni komi.

Önnur frjóefni mýranna eiga rót sina að rekja til steinefnanna. Þan hafa 
flutzt út yfír mýrarnar annað tveggja með vatni eða vindurinn heflr feykt þeim, 
einkom á þeim stöðom, þar sem nppblástnr heflr verið. ösknfall hefir og á viss- 
om tímnm dreift steinefnnm om land allt. íslenzkn mýrarnar ern hlotfallslega 
rikar af steinefnnm og því vel fallnar til ræktnnar.

Af framangreindum ástæðnm þykir oss timi til kominn, að hafizt verði 
nó handa með framræsln á mýrnnom, svo bændom lands vors verði gert mögn- 
legt að notfæra sér þann mikla næringarforða, sem þar liggnr. Til stnðnings 
þesso mætti ennfremnr tilfæra, að það er almennt viðnrkennt, að þar sem stór- 
nm mýrarfláknm er breytt i þnrrlendi, þar breytist. einnig loftslagið, þar verðnr 
hlýrra á þnrrlendinn en votlendinn. Sagt er, að þetta geti mnnað 1—2° C. fyrir 
snmarmánnðina.

Þvi miðnr ern eigi til sérstakar mælingar á hinnm ýmsn mýrnm og flónm 
viðsvegar nm land, en þær ern meiri og minni i öllom sýslnm landsins. Vér 
sknlnm benda á nokknr svæði, er hér gætn komið til greina, og byrjnm vér þá 
sem venja er til i Árnessýsln. Þar ern miklar mýrar i Bisknpstnngnm, Ölfnsi og 
viðar. Áveitnsvæðin nefnnm vér eigi i þessn sambandi. í Rangárvallasýsln ern 
geysistór mýrarflæmi, t. d. i Holtnnnm, Safamýri, i Þykkvabæ, Landeyjnm og 
nndir Eyjafjöllum. f Skaftafellssýslnm ern mýrarnar eigi eins viðáttnmiklar. Þó 
ern allmiklar mýrar i Mýrdal, Álftaveri, Hornafirði, Lóni og viðar. í Múlasýslnm 
ern mýrar i nánd við Djúpavog, i Breiðdal, á Héraði, i Borgarfirði, Vopnafirði 
og viðar. í Þingeyjarsýslnm má nefna hin mikln mýrasvæði á Langanesi, i 
Öxarfirðinum, i Ketdnhverfinn og viðar. 1 Eyjafirði ern Staðarbyggðarmýrar al- 
knnnar, svo og Kræklingahliðin o. fl. f Skagafirði er mikill hlnti hins mikla 
nndirlendis mýrlendi, sem á ýmsnm stöðnm teygir sig npp að fjallsrótum. Allir 
vita nm hinar mikln mýrar i Húnavatnssýsln, i Ásnm, út i Vindhælishrepp, í 
Þinginn, Hrútafirðinnm og viðar. í Strandasýsln ern eigi stór mýrasvæði. All- 
mikið er þó af mýmm i Hrútafirði, inn af Steingrimsfirði, i Trékyllisvik og víðar. 
í fsafjarðarsýsln ern minni mýrasvæði á við og dreif nm sýslnna. Svo er við 
lsafjarðardjúp i Álftaflrði, Bolnngavik, Önundarflrði, Dýrafirði og viðar. í Barða- 
strandarsýsln ern minni mýraflákar við Arnarfjörð, en stórir á Ranðasandi, 
Barðaströnd, Reykhólasveit og víðar. f Dalasýslnnni ern geysistóíar mýrar i nær 
öllnm sveitnm. f Snæfellsnes- og Hnappadalssýsln má einknm benda á mýrarn- 
ar i Breiðavik, Staðarsveit og í Hnappadalssýslnnni. f Mýrasýsln ern einhver hin
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mestu- mýraflæmi á landi hér. í Borgarfjarðarsýslu er einnig mikið af mýrnm 
og I Gullbringu- og Kjósarsýsln eru einkum mýrarnar í Kjós áberandi.

Af þessn stntta yfirliti er það ljóst, að mýrarnar á landi voru ern geysi- 
lega viðlendar, en sem sakir standa fseða þær tiltölulega fáan búpening. Ef allar 
mýrarnar værn gerðar að ræktnðn landi, segjnm 1 millj. ha., gæfi það land fóðnr 
handa 1 milljón mjólknrkúa. 1 Danmörku er 1,» millj. mjólkurkúa. Þetta sýnir 
hina miklu mögnleika, sem land vort hefir að geyma, aðeins ef dáð og dngnr 
er til að nota þá.

1 hinnm stærri mýrarfiónm er nauðsyn á stórnm aðalframræslnsknrðnm, 
sem hið minna sknrðakerfi er svo aftnr tengt við. Hið fyrsta verk, sem þarf að 
gera, er aðalsknrðnrinn. Þá þeir ern gerðir, er aftnr hægt að hefjast handa með 
framræsln á minni svæðnm. Með lögnm þessnm er ætlazt til, að nndirbúningnr 
og framkvæmd verði hafin með framræslu mýranna, og við þetta starf verði 
notaðar nýtizknvélar og þekking.

Búnaðarfélaginn, eða þeim mönnum, sem hafa aðalnmsjón með jarð- 
yrkjnmálnm, er ætlað að hafa aðalnmsjqn með þessnm framkvæmdnm. Fyrst og 
fremst með allar mælingar og kortagerð og áætlanir nm sknrðagerðina. Siðar 
nm starfræksln vélanna. Ætlazt er til, að þan svæði, sem bezt liggja við þessnm 
framkvæmdum, verði tekin fyrst, og svo hvað af öðrn.

Þessar framkvæmdir verðnr að skoða sem nndirbúning þess, að gera 
landið byggilegra og svo ibúnnnm verði hægra að notfæra sér þan gæði, er fóst- 
nrjórðin geymir.

Þvi teljnm vér það réttmætt, að rikið leggi hér árlegan skerf til. Við þess- 
ar framkvæmdir vinnst reynsla smátt og smátt. Mönnnm lærist að nota hentng- 
ar vélar og starfsaðferðir, og skiptir þetta mikln fyrir framtíðarræktnn lands vors.
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Ed. 214. Lðg

um löggilding verzlunarstaða.
(Afgreidd frá Ed. 3. marz).

1. gr-
Á Eyrum við Seyðisfjörð (Hánefsstaðaeyrum og Þórarinsstaðaeyrum) 

og i Gunnólfsvik við Finnafjörð, hvorttveggja i Norður-Múlasýslu, skulu vera 
löggiltir verzlunarstaðir.

2. gr.
Takmörk verzlunarlóðarinnar á Hánefsstaðaeyrum skulu vera Sörla- 

staðaá að vestan og Gullsteinseyri að austan, 300 metrar á land upp frá 
flóðmáli.

3. gr.
Löggilding verzlunarstaðarins i Gunnólfsvík kemur til framkvæmda 

þegar atvinnumálaráðuneytið hefir ákveðið takmörk verzlunarlóðarinnar, sam- 
kvæmt lögum nr. 61, 10. nóv. 1905, og birt þau i B-deiId Stjórnartíðindanna.
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Ed, 215. Nefndarálit

nm frv. til laga nm breyting á áfengislögum, nr. 64, 7. mai 1928.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin er að vísn ekki að öllu leyti sammálá nm einstök atriði frv., en 
samkomnlag hefir náðst nm það, að mæla með að frv. verði samþ. með eftirfarandi

BREYTINGUM.

1. Við 1. gr. Greinin falli niður.
2. — 2. gr. 1 stað »200« komi: 100.
3. — 4. gr. 1 stað orðanna »þriðji málsliðnr* komi: þriðja málsgrein.
4. — 5. gr.

a. í stað orðanna »Fyrsti m^isliðnr« í npphafi greinarinnar komi: Fyrsta
málsgrein.

b. í stað orðanna »Siðasti málsliðnr« i b.-lið greinarinnar komi: Siðasta 
málsgrein.

5. — 6. gr. Greinin falli niðnr.
6. — 8. gr. Greinin orðist þannig:

Fyrri málsgrein 32. gr. laganna orðist svo:
Brot gegn fyrri málsgrein 11. gr. eða gegn þeim reglnm, er settar 

ern eða settar verða samkv. annari málsgrein sömu greinar, eða gegn 
þeim öðrnm ákvæðnm þessara laga, sem banna að veita, gefa, selja eða 
láta af hendi áfengi til annara manna, varða sektum frá 500 til 5000 
krónnm. Sé brotið itrekað, varðar það sektum frá 1000 til 10000 krónnm.

7. — 9. gr. í stað orðanna »Síðasti málsliðnr« komi: Siðasta málsgrein.
8. — 10. gr. I stað orðanna »Fjórði málsliðnr« komi: Fjórða málsgrein.
9. Aftan við frv. bætist ný grein, svo hljóðandi:

Þá er lög þessi hafa öðlazt staðfestingn konnngs, skal fella texta þeirra 
inn i meginmál áfengislaga, nr. 64, 7. maí 1928, og gefa þan nt þannig breytt.

Alþingi, 3. marz 1930.

Jón Baldvinsson. 
form.

Ingvar Pálmason, Jóh. Jóhannesson.
fnndaskr. og frsm.
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Ed. 216. Breytingartillögur

við frv. til laga nm Islandsbanka.

Frá fjármálaráðherra.

I. Framan við 1, gr. bætast eftirfarandi kaflar og greinar.

I. KAFLI.

Um Sjávarútvcgsbanka tslands h/f.

a. 1. gr.
Stotna skal hlutafélag, er beita skal Sjávarútvegsbanki Islands h/f. og 

hafa skal það verkefni að starfrækja banka, er sérstaklega skal styðja sjávar- 
útveg, iðnað og verzlun landsmanna.

b. 2. gr. '
Hiutafé félagsins skal nema allt að 21/* milljón króna. Af þeirri upp- 

hæð skal rikissjóður leggja fram P/i milljón króna, en viðbótarinnar skal 
aflað með hlutafjársöfnun innanlands samkvæmt opinberu útboði, þegar full- 
trúaráð bankans ákveður, að fengnu samþykki fjármálaráðherra. Fé það, er 
ríkissjóður leggur fram samkvæmt grein þessari, er ríkisstjórninni heimilt að 
taka að láni.
c. 3. gr.

Heimili bankans, aðalskrifstofa og varnarþing skal vera i Reykjavík. 
Auk þess getur bankinn haft útibú og umboðsskrifstofur á þeim stöðum, er 
bankastjórar og fulltrúaráð telja þörf á.

d. 4. gr.
Bankanum skal heimilt að taka við peningum sem innláni eða með 

sparisjóðskjörum eða á hlaupareikning, að kaupa og selja víxla og ávísanir, 
að veita lán gegn tryggingum og að annast öll önnur venjuleg bankastörf.

e. 5. gr.
Bankinn skal eiga a. m. k. sem svarar 10’/° af innlánsfé með spari- 

sjóðskjörum i tryggum og auðseldum verðbréfum, svo sem ríkisskuldabréfum, 
verðbréfum Landsbanka fslands, Búnaðarbanka íslands og öðrum jafntryggum 
verðbréfum. Verðbréfaeign þessa skal hækka upp í 20*/o, ef fjármálaráðherra 
að fengnum tillögum fulltrúaráðs bankans, telur þess þörf.

f. 6. gr.
Aðalfundur hluthafa félagsins kýs fimm manna fulltrúaráð með hlut- 

fallskosningu, en fuUtrúaráðið ræður bankastjóra, ákveður tölu þeirra, laun
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og ráðningarkjör. I reglugerð bankans skulu settar reglur um skyldur og störf 
fulltrúaráðs, en fulltrúaráðið setur bankastjórunum erindisbréf. Fjármálaráð- 
herra kallar saman fyrsta aðalfund hlutafélagsins.

g- 7. gr.
Á hluthafafundum félagsins skulu engar takmarkanir vera á atkvæðis- 

rétti að þvi er hlutafé rikissjóðs snertir.

h. 8. gr.
Á fyrsta hluthafafundi félagsins skal setja þvi samþykktir. Þá skal 

og setja reglugerð um starfsemi bankans. Samþykktir félagsins og reglugerð 
bankans skulu liggja undir samþykki fjármálaráðherra. 1 samþykktum og i 
reglugerð má setja nánari ákvæði um félagið og um bankann, og skulu þar 
á meðal vera ákvæði um endurskoðun á reikningum bankans.

i. 9. gr.
Hlutafélagið skal njóta sömu sérréttinda og Landsbankanum eru veitt 

i 50., 52. og 55.-58. gr. laga nr. 10, 15. april 1928.

II. KAFLI.

Um Fiskiveiðasjóð.

j. 10. gr.
Atvinnumálaráðherra skal heimilt að gera samning við Sjávarútvegs-

banka Islands h/f um það, að bankinn taki að sér stjórn og starfrækslu 
Fiskiveiðasjóðs íslands, þannig að sjóðurinn verði sérstök deild i bankanum 
með aðskildum fjárbag og sérstakri bókfærslu, og fari að öðru leyti um sjóð- 
inn eftir þeim reglum, er um hann eru settar i lögum þeim og reglugerðum, 
er um hann gilda.

III. KAFLI.

Um íslandsbanka.

k. 11. gr.
Rikissjóður leggur Islandsbanka 3 milljónir króna sem forgangshlutafé,

og greiðist fé þetta af núverandi skuld Islandsbanka við rikissjóð (enska láninu).

L 12. gr.
Hlutafjárframlag ríkissjóðs, það er ræðir um i 11. gr., er bundið eftir-

farandi skilyrðum;



582

a. að lagt verði fram að minnsta kosti P/> millj. króna forgangsblutafé með 
hlutafjársöfnun innanlands af öðrum en aðalskuldheimtumönnum bank- 
ans. Samþykki fjármálaráðherra þarf til þess, að þetta forgangshlutafé 
megi fara fram úr 2 millj. kr.

b. að hagkvæmir samningar fáist við aðalskuldheimtumenn íslandsbanka 
erlendis um greiðslu núverandi skulda bankans til þeirra, þannig að eigi 
minna en 41/? millj. af þeim skuldum verði annaðhvort forgangshlutafé í 
bankanum eða gangi næst forgangshlutafénu um áhættu.

m. 13. gr.
Núverandi hlutafé íslandsbanka skal afskrifað sem tapað og hlutabréf 

fyrir því felld úr gildi.
n. 14. gr.

Þegar skilyrðum þeim, sem nefnd eru í 12. gr., hefir, að dómi fjár- 
málaráðherra, verið fullnægt, skal Islandsbanki renna inn i Sjávarútvegsbanka 
lslands h/f og hætta að vera til sem sjálfstæð stofnun. Tekur þá Sjávarút- 
vegsbanki íslands h/f við öllum eignum, skuldum og ábyrgðum lslandsbanka 
og kemur að þessu leyti í hans stað.

o. 15. gr.
Heimilt er fjármálaráðherra að leysa Sjávarútvegsbanka Islands h/f 

undan greiðsluskyldu á innlánsfé og öðru innstæðufé Islandsbanka, sem inni 
stóð i bankanum 3. febr. 1930, þannig að taki til innstæðufjárins alls eða til- 
tekins hundraðshluta af þvi, um tiltekinn tíma, og þó eigi lengur en til 6 
mánaða i senn.
p. . 16. gr.

Þegar ákvæði 14. gr. koma til framkvæmdar, bætist forgangshlutafé í 
Islandsbanka, sem getið er um í 11. og 12. gr., við hlutaféð í Sjávarútvegs- 
banka Islands h/f sem almennt hlutafé samkv. 2. gr.

Um rétt þessa hlutafjár til arðs og atkvæðamagns fer eftir því tapi, sem 
á búi íslandsbanka verður, og setur íjármálaráðherra um þetta nánari reglur, 
að fengnum tillögum fulltrúaráðs Sjávarútvegsbanka Islands h/f.

Seðla Islandsbanka, sem i umferð eru, skal þá og draga inn.
Um ráðstafanir á gullforða bankans og um endurkaup Landsbankans 

á viðskiptavixlum fer eftir þeim reglum, sem hingað til hafa gilt um endur- 
kaup vixla i sambandi við seðlainndrátt íslandsbanka. Fjármálaráðherra setur 
nánari reglur um innköllun seðlanna.

IV. KAFLI.

Akvœði tti vara.

1. gr. verði 17. gr. og 1. málsgr. orðist svo:
Verði skilyrðum þeim, sem getið er i 12. gr., eigi fullnægt innan þess

II.



tima, sem fjármálaráðherra ákveður, skal bú íslandsbanka tekið til skipta- 
meðferðar.

III. Greinatala breytist eftir þessu.

IV. Fyrirsögn frumvarpsins verði:
Frumvarp til laga um Sjávarútvegsbanka íslands h/f og um íslandsbanka.
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Nd. 217. Nefndarálit

nm frv. til laga um hafnargerð á Dalvik.

Frá minni hl. sjávarútvegsnefndar.

Nefndin hefír ekki getað orðið ásátt um afgreiðslu máls þessa.
Tveir nefndarmanna (ÁÁ og SvÓ) vilja afgreiða öll 3 frv., sem fyrir

nefndinni liggja og öll fjalla um fjárveitingar og ábyrgðarheimildir á þeim stöð- 
um, sem ekki hafa enn notið neins stuðnings frá ríkinu tii hafnarmannvirkja, 
með dagskrá til stjórnarinnar. Sú afgreiðsla myndi að hyggju minni hl. alveg 
taka fyrir framkvæmdir, að minnsta kosti i bili, á þeim nauðsynlegu umbótum, 
sem hér er fram á farið. Einn nefndarmanna (SÁÓ) vill ekki greiða atkvæði 
um afgreiðsln þess máls, er hér liggur fyrir, að svo stöddu, en minni hl. vill 
leggja það til, að frv. verði samþ. með eftirfarandi

BREYTINGU.

Við 1. gr. Á eftir orðunnm: iVeitast úr rikissjóði ’/s kostnaðart komi: 
eftir áætlun, sem rikisstjórnin samþykkir, þegar fé er veitt til þess í fjárlögum.

Alþingi, 4. marz 1930.

Jóhann Þ. Jósefsson, Ólafur Thors.
frsm.

Nd. 218. Nefndarálit

um frv. til laga um hafnargerð á Akranesi.

Frá minni hluta sjávarútvegsnefndar.

Nefndin hefir ekki getað orðið á eitt sátt um mál þetta. Tveir nefndar- 
manna (AÁ og SvÓ) vilja afgreiða hafnarmálin með dagskrá til stjórnarinnar,
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einn nefndarmanna (SÁÓ) neitar að taka ákvörðun um m&lið að svo stöddn, 
en undirritaðir leggja til, að frv. verði samþykkt með svo hljóðandi

Þingskjal 218—220

BREYTINGU:
Við 7. gr. Greinin orðist svo:

Framkvæmd hafnarmála og eftirlit með höfninni skal fela hafnar- 
nefnd. 1 hafnarnefnd sitja 5 menn, 3 kosnir af hreppsnefnd Ytri-Akranes- 
hrepps, en 2 af sýslnnefnd Borgarfjarðarsýslu. Nefndarmenn sknlu kosnir til 
5 ára, og gengur 1 úr árlega, fyrstu 4 árin eftir hlutkesti. Að minnsta kosti
3 nefndarmanna skulu eiga heima f Akraneskauptúni eða í nágrenni þess.

Nánar i framsögu.

Alþingi, 4. marz 1930.
Óíafur Thors, Jóhann Þ. Jósefsson.

frsm.

Nd. 219. Nefndarálit

um frv. til laga um hafnargerð á Sauðárkróki.

Frá minni hl. sjávarútvegsnefndar.

Nefndin hefir ekki orðið á eitt sátt um mál þetta. Tveir nefndarmanna 
(ÁÁ og SvÓ) vilja afgreiða hafnarmálin með dagskrá til stjórnarinnar, einn 
nefndarmanna (SÁÓ) neitar að taka ákvörðun um málið að svo stöddn, en 
undirritaðir leggja til, að frv. verði samþ. óbreytt.

Nánar í framsögu.

Alþingi, 4. marz 1930.

Ólafur Thors, Jóhann Þ. Jósefsson.
frsm.

Ed. 220. Breytingartillaga

við breytingartillögur á þskj. 216 [íslandsbanki].

Frá fjármálaráðherra.

Við II. Meginmál tillögunnar orðist svo:
1. gr. frv. verði 17. gr. og orðist svo:
Verði skilyrðum þeim, sem getið er í 12. gr., eigi fullnægt innan þess



ttma, sem fjármálaráðherra ákveður, skal bú fslandsbanka tekið til skipla- 
meðferðar.

Skiptin framkvæmir skilanefnd þriggja manna, er fjármálaráðherra skipar, 
og taka þau til meðferðar á bankabúinu frá lokunardegi bankans 3. febr. 1930.
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Nd. 221. Þingsályktun

um björgunar- og eftirlitsskip við Vestmannaeyjar.

(Afgreidd frá Nd. 4. marz).

Neðri deild Alþingis ályktar að skora á rikisstjórnina að sjá um það, að 
björgunar- og eftirlitsstarfinu við Vestmannaeyjar verði af bálfu rikisins haldið 
áfram framvegis með ekki lakari skilyiðum fyrir Vestmannaeyjar en áður og 
að til þess verði notað engu ófullkomnara skip en »Þór« var.

Ed. 222. Nefndarálit

um frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 50, 4. júni 1924, um atvinnu við 
vélgæzlu á islenzkum mótorskipum.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin er öll sammála um að leggja til, að frumvarpið verði samþykkt
óbreytt.

Erlingur Friðjónsson, 
form. og frsm.

Ingvar Pálmason, 
fundaskrifari.

Halldór Steinsson.

Nd. 223. Frnmvarp

til laga um breyting á lögum nr. 36, 7. mai 1928 [Gengisviðauki].

Frá meiri hluta fjárhagsnefndar.

í stað »til ársloka 1930« i 1. gr. laganna komi: til ársloka 1932.

Alþt 1930. A. (42. löggjafarþing). 74
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Greinargerð.

Frv. þetta er flott eftir ósk fjármálaráðherra og fylgdi þvf svo hljóðandi 
rökstuðningur:

Gengisviðaukinn fellor úr gildi við næstu áramót. Nú er það angljóst, að 
rikissjóðor má ekki missa þann tekjoanka, sem gengisviðaokinn gefnr. Milliþinga- 
nefndinni í skatta- og tollamálum hefir ekki nnnizt timi til að gera tillögar nm 
þessa grein tollamálanna, og því er með þessn frv. farið fram á bráðabirgða- 
úrlansn á þessn atriði.

Ed. 224. Frumvarp

til laga nm greiðslu verkkaups.

(Eftir 2. umr. i Ed.).

1. gr.
Verkkaup skal greitt með gjaldgengum peningum starfsmönnum öllum 

og daglaunamönnum við verzlanir, verksmiðjur og náma, hásetum og öðrum 
starfsmönnum á skipum, sem á fiskiveiðar ganga, sildveiðar eða hvalveiðar, 
hvort sem eru seglskip, mótorbátar eða gufuskip, nema verkkaupið sé hluti 
af aflanum sjálfum, svo og starfsmönnum og daglaunamönnum þeim, er á 
landi vinna hverja þá vinnu, er af útgerð skipanna leiðir, og má eigi greiða 
kaupið með skuldajöfnuði, nema svo hafi áður verið sérstaklega um samið,

Sama er og, ef verk er unnið í ákvæðisvinnu við einhverja þessa at- 
vinnugrein.

2. gr.
Verkafólki, sem vinnur daglaunavinnu í landi við verksmiðjur, verzl- 

anir, byggingar, istöku og útgerð og ennfremur við fermingu og affermingu 
skipa og báta, svo og iðnaðarmönnum, er vinna hjá öðrum að iðn sinni, skal 
greitt út verkkaupið vikulega að minnsta kosti, nema öðruvísi sé nm samið.

Ákvæði um þetta nær þó ekki til venjulegrar sveitavinnu, þar sem 
verkafólkið fær húsnæði og fæði sem hluta verkkaupsins.

3. gr.
Nú vinnur verkafólk slík verk, sem um getur í 2. gr. fyrstu málsgr., 

i ákvæðisvinnu, og skal þá verkkaupið greitt út að minnsta kosti vikulega, 
ef verkinu, sem kauptaxtinn eða umsamin upphæð verkkaups miðast við, er 
lokið á þeim tima, en ella, sé ekki öðruvisi um samið, þegar verkinu er lokið.

Sama gildir um iðnaðarmenn, er taka að sér verk og vinna það 
fyrir ákveðið kaup eða taka að sér verk i ákvæðisvinnu, ef iðnaðarmaður 
vinnur verkið einn eða með venzlamönnum sinum, með atvinnufélaga eða 
með nemendum, er hann hefir tekið til iðnnáms.
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4. gr.
Heimilt er verkafólki og iðnaðarmönnum að krefjast þess, að mál út 

af greiðslu verkkaups samkvæmt lögum þessum sæti meðferð einkalögreglu- 
mála. Má þá reka mál i þeirri þinghá, þar sem verkið hefir verið unnið, og 
skoðast atvinnurekandi eða amboðsmaður hans þar sem aðili, þótt þeir eigi 
heimilisvarnarþing annarsstaðar.

Réttargjöld skulu eigi greidd i málum þessum.

5. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 4, 14. febrúar 1902, um 

greiðslu verkkaups, og lög um viðauka við þau lög, nr. 55, 31. mai 1927.

6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. 225. Breytingartillögur

við breytingartillögnr á þskj. 216 [lslandsbanki].

Frá meiri hluta fjárhagsnefndar og einstöknm nefndarmönnnm.

1. Við 1. gr. (Frá BK og Jþ).
Fyrir »Sjávarntvegsbanki« komi: Verzlunar- og útvegsbanki.

Til oara:
Fyrir »Sjávarútvegsbanki« komi: Útvegsbanki.

Heiti bankans breytist á öðrnm stöðnm i frv. samkvæmt atkvæða-
greiðsln.

2. Við 2. gr. (Frá BK og JÍ»).
Aftan við 1. málsgr. bætist: sbr. þó 11. og 12. gr., ef til kemnr.

3. Við 5. gr. (Frá meiri hlnta nefndarinnar).
Fyrir »20%« komi: allt að 20%.

4. Við 6. gr. (Frá meiri hl. nefndarinnar).
Aftan við greinina bætist: Jafnskjótt og fnllnægt er skilyrðnm þeim, 

er ræðir nm f 12. gr., sbr. 14. gr., eða liðinn er sá tími, sem fjármálaráð- 
herra hefir ákveðið samkvæmt 17. gr. til nppfyllingar þeim skilyrðnm.

5. Við 8. gr. (Frá meiri hl. nefndarinnar).
Fyrir »hlnthafafnndi« komi: aðalfnndi.

6. Við 12. gr. (Frá meiri hl. nefndarinnar).
a. Fyrir »aðalsknldheimtnmönnnm«, »aðalsknldheimtumenn« komi: aðal- 

lánardrottnnm, aðallánardrottna.
b. Aftan við b-lið greinarinnar bætist: Af þessari npphæð fari þó forgangs- 

hlntafé ekki fram úr 1% millj. kr.
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7. Við 13. gr. (Frá BK og JÞ).
Greinina skal orða svo:
Núverandi hlutafé lslandsbanka skal fært niður i sannvirði með 

mati. Við framkvæmd matsins skal fara eftir reglnnnm í Iðgnm nr. 61, 14. 
nóv. 1917, nm framkvæmd eignarnáms, þó þannig, að eigi skuln matsmenn 
birta nófn viðskiptamanna bankans, og að sérstakt yflrmat samkvæmt ákvæð- 
nm laganna fari fram, ef matsgerð verðnr áfrýjað. Matið skal miða við hag 
bankans 3. febr. 1930. Frá þvi lög þessi ððlast gildi og þar til mati er end- 
anlega lokið fellnr niðnr réttnr núverandi hlnthafa i íslandsbanka til þess 
að eiga hlntdeild í ráðstófnnnm, er hann snerta.

Tit vara:
Núverandi hlntabréf i íslandsbanka skal rikisstjórnin taka eignar- 

námi handa rikissjóði frá 3. febr. 1930 að telja. Um framkvæmd eignar- 
námsins fer eftir ákvæðnm laga nr. 61, 14. nóv. 1917, þó þannig, að eigi 
sknln matsmenn birta nöfn viðskiptamanna bankans, og að sérstakt yfirmat 
samkvæmt ákvæðnm laganna fari fram, ef matsgerð verður áfrýjað. Um leið 
og lög þessi ganga i gildi fellnr niðnr réttnr núverandi hluthafa i lslands- 
banka til þess að eiga hlntdeild í ráðstöfnnnm, er hann snerta.

8. Við 15. gr. (Frá meiri hl. nefndarinnar).
Greinin falli burt.

9. Við 16. gr. (Frá BK og JÞ).
a. Aftan við fyrstn málsgrein bætist: með fnllnm hlntafjárréttindnm, einnig 

á fyrsta aðalfnndi samkv. 6. gr.
b. önnnr málsgrein talli bnrt.

10. Við 16. gr. (Frá meiri hl. nefndarinnar).
1 staðinn fyrir »fer eftir . . . seðlainndrátt Islandsbanka* i siðnstn 

málsgr. komi: Islandsbanka fer eftir þeim reglnm, sem hingað til hafa gilt.

Nd. 226. Nefndarálit

nm frv. til laga nm sveitabanka.

Frá landbnnaðarnefnd.

Frv. þetta hefir gengið i gegnnm hv. Ed., og hefir nefndin athngað það 
á nokkrnm fnndnm, fengið bankasljóra Búnaðarbankans til viðtals o. s. frv.

Aðalverketni sveitabanka er að veita lán til bnrekstrar, og nefndin litnr 
svo á, að það verði að tryggja það sem bezt, að eigi safnist sknldir frá ári til árs 
við þær stotnanir. Hnignr tyrsta brtt. nefndarinnar að þvi, að mynda nokknð 
meira aðhald i þeim efnnm.

1 Ed. var gerð breyting á frv. stjórnarinnar, er verðnr til þess að draga 
úr tryggingn lansafjárveðs.
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Samkvæmt eindregnum tillögnm bankastjóra Bnnaðarbankans vill nefndin 
færa þetta í hið npphaflega horf. Nefndinni virðist rétt, að sveitabankar geti hafið 
starfsemi sina sem fyrst, og leggur því til, að lögin gangi í gildi þegar þan verða 
staðfest.

Nefndin leggnr þvi til, að hv. deild samþykki frv. með eftirfylgjandi

BREYTINGUM.
1. Við 7. gr. Greinin orðist svo:

Lán sveitabanka veitast gegn vfxlnm, sknldabréfnm eða i reiknÍDgsIáns- 
viðskiptnm.

Víxillán veitast eigi til lengri tima en 6 mánaða og eigi framlengd lengnr 
en svo, að þan sén að fnlln greidd á gjalddaga þeim, sem ákveðinn er i sam- 
þykktnm félagsins. Reikningslán má veita til 1 árs í senn, er greiðist þá að 
fnlln ásamt ákveðnnm vöxtnm.

Hver félagsmaðnr sé sknldlans einn sinni á ári, á gjalddaga félagsins. 
Vikja skal manni úr lánsfélaginn, sem ekki stendnr i skilnm við félagið. Þó 
getnr félagsstjórn gert nndantekning frá þessnm ákvæðnm, ef sérstaklega 
stendnr á.

Lánsfélag, sem ekki stendnr i skilnm við lánsstofnnn, má svipta rekstrar- 
láni næsta ár, eða lengnr, ef miklar sakir ern.

2. Við 14. gr. Á eftir fyrstn málsgrein komi ný málsgrein, er hljóðar svo:
Lansafjárveð sveitabanka viknr aðeins fyrir forgangskröfnm samkv. 82. 

gr. skiptalaga, nr. 3, 12. april 1878.
3. Aftan við frv. bætist ný grein, þannig hljóðandi:

Lög þessi öðlast þegar gildi.

Alþingi, 4. marz 1930.

Lárns Helgason, Jón Signrðsson, Þorleifnr Jónsson,
form. fnndaskrifari. frsm.

Bernh. Stefánsson. Einar Jónsson.

Ed. 227. Breytingartillaga

við breytingartillögn á þingskjali 216 [tslandsbanki].

Frá Jóni Baldvinssyni.

Við a. í stað: »Sjávarútvegsbanki íslands h/f« i 1. gr. komi: Útvegsbanki fa/f. 
Nafnið breytist annarsstaðar i breytingartillögnnnm samkvæmt atkvæða- 
greiðsln.
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Nd. 228. Framvarp

til laga um Útvegsbanka Islands h/f og um íslandsbanka.

(Eftir 3. umr. i Ed.).

I. KAFLI.

Um Útoegsbanka fslands h/f.

1. gr.
Stotna skal blutafélag, er heita skal Útvegsbanki íslands h/f og hafa 

skal það verkefni að starfrækja banka, er sérstaklega skal styðja sjávarútveg, 
iðnað og verzlun landsmanna.

2. gr.
Hlutafé félagsins skal nema allt að 2% milljón króna. Af þeirri upp- 

hæð skal rikissjóður leggja fram 1% milljón króna, en viðbótarinnar skal 
aflað með hlutafjársöfnun innanlands samkvæmt opinberu útboði, þegar full- 
trúaráð bankans ákveður, að fengnu samþykki fjármálaráðherra. Fé það, er 
rikissjóður leggur fram samkvæmt grein þessari, er rikisstjórninni beimitt að 
taka að lóni.

3. gr.
Heimili bankans, aðalskrifstofa og varnarþing skal vera i Reykjavík. 

Auk þess getur bankinn haft útibú og umboðsskrifstofur á þeim stöðum, er 
bankastjórar og fulltrúaráð telja þörf á.

4. gr.
Bankanum skal heimilt að taka við peningum sem innláni eða með 

sparisjóðskjörum eða á hlaupareikning, að kaupa og selja vixla og ávísanir, 
að veita lári gegn tryggingum og að annast öll önnur venjuleg bankastörf.

5. gr.
Bankinn skal eiga a. m. k. sem svarar 10% af innlánsfé með spari- 

sjóðskjörum i tryggum og auðseldum verðbréfum, svo sem rikisskuldabréfum, 
verðbréfum Landsbanka íslands, Búnaðarbanka Islands og öðrum jafntryggnm 
verðbréfum. Verðbréfaeign þessa skal hækka upp i allt að 20%, ef fjármáia- 
ráðherra, að fengnum tillögum fulltrúaráðs bankans, telur þess þörf.

6. gr.
Aðalfundur hlutbafa félagsins kýs fimm manna fulltrúaráð með hlut- 

fallskosningu, en fulltrúaráðið ræður bankastjóra, ákveður tölu þeirra, laun 
ráðningarkjör. 1 reglugerð bankans skulu settar reglur um skyldur og störf 

fulltrúaráðs, en fulltrúaráðið setur bankastjórunum erindisbréf. Fjármálaráð-
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herra kallar saman fyrsta aðalfund hlutafélagsins jafnskjótt og fullnægt er 
skilyrðum þeim, er ræðir um i 12. gr., sbr. 14. gr., eða liðinn er sá timi, 
sem íjármálaráðherra hefir ákveðið samkvæmt 16. gr. til uppfyllingar þeim 
skilyrðum.

7. gr.
Á bluthafafundum félagsins skulu engar takmarkanir vera á atkvæðis- 

rétti að þvi er hlutafé ríkissjóðs snertir.

8. gr.
Á fyrsta aðalfundi félagsins skal setja þvi samþykktir. Þá skal og 

setja reglugerð um starfsemi bankans. Samþykktir félagsins og reglugerð 
bankans skulu liggja undir samþykki fjármálaráðherra. 1 samþykktum og i 
reglugerð má setja nánari ákvæði um félagið og um bankann, og skulu þar 
á meðal vera ákvæði um endurskoðun á reikningum bankans.

9. gr.
Hlutafélagið skal njóta sömu sérréttinda og Landsbankanum eru veitt 

i 50., 52. og 55.—58. gr. laga nr. 10, 15. april 1928.

II. KAFLI.

Um Fiskiveiðasjóð.

10. gr.
Atvinnumálaráðherra skal heimilt að gera samning við Útvegs- 

banka Islands h/f um það, að bankinn taki að sér stjórn og starfrækslu 
Fiskiveiðasjóðs Islands, þannig að sjóðurinn verði sérstök deild i bankanum 
með aðskildum fjárhag og sérstakri bókfærslu, og fari að öðru leyti um sjóð- 
inn eftir þeim reglum, er um hann eru settar i lögum þeim og reglugerðum, 
er um hann gilda.

III. KAFLI.

Um íslandsbanka.

11. gr.
Rikissjóður leggur íslandsbanka 3 milljónir króna sem forgangshlutafé, 

og greiðist fé þetta af núverandi skuld Islandsbanka við ríkissjóð (enska láninu).

12. gr.
Hlutafjárframlag rikissjóðs, það er ræðir um i 11. gr., er bundið eftir- 

farandi skilyrðum:
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a. að lagt verði fram að minnsta kosti l1/* millj. króna forgangshlutafé með 
hlutafjársöfnun innanlands af öðrum eu aðallánardrottnum bankans. 
Samþykki fjármálaráðherra þarf til þess, að þetta forgangshlutafé megi 
fara fram úr 2 millj. kr.

b. að hagkvæmir samningar fáist við aðallánardrottna íslandsbanka er- 
lendis um greiðslu núverandi skulda bankans til þeirra, þannig að eigi 
minna en 4J/í millj. af þeim skuldum verði annaðhvort forgangshlutafé i 
bankanum eða gangi næst forgangshlutafénu um áhættu. Af þessari upp- 
hæð fari þó forgangshlutafé ekki fram úr P/< millj. kr.

13. gr.
Núverandi hlutafé Islandsbanka skal afskrifað sem tapað og hlutabréf 

fyrir því felld úr gildi.
14. gr.

Þegar skilyrðum þeim, sem nefnd eru í 12. gr., hefir, að dómi fjár- 
málaráðherra, verið fullnægt, skal Islandsbanki renna inn i Útvegsbanka Is- 
lands h/'f og hætta að vera til sem sjálfstæð stofnun. Tekur þá Útvegsbanki 
Islands h/f við öllum eignum, skuldum og ábyrgðum Islandsbanka og kemur 
að þessu leyti í hans stað.

15. gr.
Þegar ákvæði 14. gr. koma til framkvæmdar, bætist forgangshlutafé í 

Islandsbanka, sem getið er um i 11. og 12. gr., við hlutaféð i Útvegsbanka 
Islands h/f sem almennt hlutafé samkv. 2. gr.

Seðla lslandsbanka, sem i umferð eru, skal þá og draga inn.
Um ráðstafanir á gullforða bankans og um endurkaup Landsbankans 

á viðskiptavixlum Islandsbanka fer eftir þeim reglum, sem hingað tii hafa gilt. 
Fjármálaráðherra setur nánari reglur um innköllun seðlanna.
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IV. KAFLI.

Ákvœði til vara.

16. gr.
Verði skilyrðum þeim, er getið er i 12. gr., eigi fullnægt innan þess 

tíma, sem fjármálaráðherra ákveður, skal bú Islandsbanka tekið til skipta- 
meðferðar.

Skiptin framkvæmir skilanefnd þriggja manna, er fjármálaráðherra 
skipar, og taka þau til meðferðar á bankabúinu frá lokunardegi bankans 3. 
febrúar 1930.

17. gr.
Meðan skiptin standa yfir, má hvorki taka til greina neina kröfu um 

gjaldþrotaskipti i búi bankans né leggja löghald eða löggeymslu á eignir hans, 
eða gera i þeim fjárnám eða aðra fullnustugerð.
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18. gr.
Við skiptin skal farið eftir reglum þeim, er gilda við gjaldþrotaskipti 

um skuldajöfnuð; um ógildingu gerninga, fjárnáms eða löggeymslu og um 
skuldaröð. öðrum ákvæðum skiptalaganna og laganna um gjaldþrotaskipti, 
þeim er eigi lúta að sjálfri skiptaaðferðinni, skal og beitt, eftir þvi sem unnt er.

19. gr.
Skilanefnd skal heimilt að taka lán til að greiða með afborganir til 

skuldheimtumanna bankans, enda verði þeir, er lán þessi veita, forgangs- 
kröfuhafar i búinu, samkv. 82. gr. skiptalaganna.

20. gr.
Rikissjóður tekur ábyrgð á seðlum bankans, þeim er i umferð eru við 

upphaf skiptameðferðarinnar. Frá þeim tima má bankinn eigi gefa út nýja 
seðla. Ákvæði þetta haggar í engu ábyrgð bankans á seðlunum gagnvart band- 
böfum þeirra og rikissjóði.

21. gr.
Fjármálaráðberra skal beimilt að setja i reglugerð nánari ákvæði um 

skiptameðferðina, m. a. um reikningsskil, endurskoðun, innlausn seðla og 
blutbafafundi. Endurskoðunina framkvæma tveir endurskoðendur, er fjár- 
málaráðherra skipar.

í reglugerð þessari er fjármálaráðherra heimilt að vikja frá lagafyrir- 
mælum um bankann, sem eldri eru en lög þessi, að svo miklu leyti, sem 
þörf krefur.

Reglugerð bankans gildir eigi meðan á skiptunum stendur.

22. gr.
Kostnaður allur við skiptin, þar á meðal laun skilanefndarmanna og 

endurskoðenda, greiðist sem forgangsskuld, samkv. 82. gr. skiptalaganna, af 
eignum búsins.

23. gr.
Fjármálaráðberra getur leyft, að skjöl, sem gefin eru út ura lán gegn 

tryggingu i kröfum á bendur bankanum, séu stimpilfrjáls að meira eða 
minna leyti.

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

Alþt. 1930. A. (42. Iöggjafarþing). 75
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Nd. 229. Breytingártillögur

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1931.

Fr& fjárveitinganefnd.

1. Við 5. gr. 3. Nýir liðir: .
a. Tekjur Menningarsjóðs...................................................... 15000
b. Skemmtanaskattnr........................................................... 75000

2. — 11. — A. 2. (Laun baejaifógeta, sýslumanna og lögreglustjóra).
Fyrir »132500« kemur ................................................................ 150000

3. — 11. — A. 4. a. (Lann 2 fulltrúa og 3 skrifara).
Fyrir »22000« kemur........................................................... 25000

4. — 11. — A. 4. c. (Ýms gjöld).
a. Fyrir »2400« kemur...................... ..... 5000
b. Nýr liður:

Til samningar spjaldskrár yfir afsals- og veð- 
málabækur........................................................................... 3000

5. — 12. — 3. (Styrkur til læknisvitjana).
Eftir 20. lið kemur:

Sé héraðið læknislaust.
6. — 12. gr. 5. Nýir liðir:

a. Styrkur til tannlæknis Vilhelms Bernhöfts i Reykjavik 1000
b. Styrkur til háls-, nef- og eyrnalæknis Ólafs Þor-

steinssonar i Reykjavfk................................................. 1000
Styrkurinn til augnlæknis i Reykjavfk og lækn- 

anna Vilhelms Bernhöfts og Olafs Þorsteinssonar 
er bundinn þvi skilyrði, að þeir, bvor um sig, segi 
stúdentum i læknadeild báskóians tii i sinni sér- 
fræði og veiti fatæku fólki ókeypis læknisbjálp á til- 
teknum stað, ekki sjaldnar en 4 sinnum á mánuði, 
og gefi skýrslu um það.

c. Til Jóns Kristjánssonar nuddlæknis i Reykjavik. . 1200
enda veiti bann fátæku fólki ókeypis lækningu i 
nuddlækningastofu sinni, ekki sjaldnar en 4 sinnum
á mánuði, og gefi skýrslu um þær lækningar.

7. — 12. — 8. (Utanferðir héraðslækna).
Fyrir »2000« kemur........................................... . . . . 3000

8. — 12. — 10. I. B. 2. Nýr liður:
Matvæli................................................................. . . . . 32000

9. — 12. — 13. n. (Halldór Arnórsson).
Fyrir »2000« kemur . . . . . . . . . . . .. ' 2200

10. — 13. — B. II. a. 1. (Kiósarvegur).
Fyrir »15000« kemur ........ . . , . 20000
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11. Við 13. gr. B. II. a. 4. (Vesturlandsvegur).
Fynr »40000« kemur  ...................................................... 35000

12. — 13. — B. II. a. 6. (Vatnsskarðsvegur).
Fyrir »20000« kemur............................................................ 15000

13. — 13. — B. II. a. 7. (Blönduhlíðarvegur).
Fyrir »20000« kemur............................................................ 25000

14. — 13. — B II. a. 12. (Biskupstunguabraut).
Fyrir »15000« kemur............................................................ 20000

15. — 13. — B. XII. Nýr liður:
Til byggingar útihúsa i Fornahvammi .... 8000

16. — 13. — D. II. (Einkasfmar i sveitum).
Fyrir »20000« kemur......................................... . 30000

17. — 13. — D. III. (Nýjar simalagningar).
a. Fyrir »150000« kemur ...................................... 100000
b. Nýr liður:

Til kaupa fjölsimatækja, Reykjavik—Akureyri, 
fyrri greiðsla...................................... ..................................... 75000

18. — 13. — D. IV. 2. (Aðalskrifstofa landssimanna).
Fyir »18000« kemur........................................................... 20000

19. — 13. — D. IV. 5. (Bæjarsiminn i R-*ykjavík).
Fvrir »390000« kemur ...................................... 250000

20. — 13. — D. IV. 16. (A'borgun og vextii).
Liðurinn orðist svo:

Afborgnn og vextir af láni til L. M. Eriksen o. Q. 141000
21. — 13. — D IV. 17. b. (Simritarar).

Fyrir »9500« kemur ......................................* . . . 14000
22. — 13. — E. V. (Nýir vitar).

Fyrir »50000« kemur........................................................... 80000
23. — 13. — E. VII. (Ýmislegt).

Fyrir »20000« kemur........................... ................................ 30000
24. — 13. — E. VIII. (Bryggjugerðir og lendíngaibætur).

Fyrir »20000« kemnr........................................................... 91000
25. — 14. — A. a. 1. (Laun biskups).

Fyrir »8600« kemur ........................................................... 8800
26. — 14. — A. b. 6.: Nýr liður:

Til byggingar Hallgrfmskirkju i Saurbæ á Hval- 
fjarflarsbönd. fyrsta greiðsla af þremur ...................... 3000

27. — 14. — B. I. c Nýr liður:
Til kennslu i söng...................................................... 1000

28. — 14. — B. I. h. Nýr staQiður:
Til N. Dungals dócents, fyrir forstöðu rannsóknar-

stofu háskólans...................................................................... 5000
enda renni allar tekjur af rannsóknunum til iikissjóðs.

29. — 14. — B. I. n. Nýr liður:
Til stúdentagarðs (endurveiting)........................... 25000
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30. Við 14. gr. B. II. b. (Nárasst. samkv. ákvörðun menntamálaráðs).
Fyrir »10000« kemnr........................................................... 12000

31. — 14. — B. VI. b. 3. Nýr tölnliður:
Til áhaldakaupa  ...................................................... 10000

32. — 14. — B. IX. e. (Verklegt framhaldsnám).
Fyrir »4000« kemur  ................................................. 5000

Þar af 1000 kr. til Jóns Sigurðssonar, til þess að
nema nýjustu aðferðir við byggingar úr járnbentri 
steinsteypu.

33. — 14. — B. XII. 1. b. (Rekstrarkcstn. kvennaskólans í Rvik).
Fyrir »18000« kemnr...................................................... ..... 21000

34. — 14. — B. XII. 2. a. (Rekstrarkostn. kvennask. á Blönduósi).
Fyrir »12000« kemur . ...................................................... 14000

35. — 14. — B. XIV. 1. Nýr liður:
Til gagnfræðaskóla I Reykjavfk ............................................ 3000

36. — 14. — B. XV. 1.
a. Nýr liður:

Til húsmæðrafræðslu á Hallormsstað ...... 5000
b. Athugasemd sú, sem stendur við tölul. 1, færist aftur 

fyrir þennan lið og eigi við báða liðina.
37. — 14. - B. XV. 3. (Kvennfél. Ósk).

Fyiir »5000« kemur................................................................. 6000
38. — 14. — B. XV. 4. (Sigrún P. Blöndal).

Liðurinn fellur burt.
39. — 14. - B. XX. Nýr liður:

Til íþróttasambands íslands................................................. 6000
40. — 15. — 3. e. Nýr liður:

Til Hóladómkirkjn, til endurbóta........................... 1000
41. — 15. — 15. Nýir liðir:

a. Til Sigurðar Skúlasonar, til þess að halda áfram
rannsóknum i menningarsögu þjóðarinnar .... 800

b. Til Benedikts Björnssonar skólastjóra, til ritstarfa . 1500
c. Til Margeirs Jónssonar, til fræðistarfa, er snerta mál

og menningarsögu fslands........................................... 1000
d. Til Odds Oddssonar, til ritstarfa nm islenzka þjóðbætti 1000

42. — 15. — 29. (Sighvatur Borgfirðingur).
L'ðurinn fellur niður.

43. — 15. — 33. Nýir liðir:
a. Til Menningarsjóðs (sbr. tekjul. 5. gr. 4.) . . . . 15000
b. Til þjóðleikhúss (sbr. tekjui. 5. gr. 5.) .... . 75000

44. — 16. — 1. (Búnaðarfélag íslands).
Fyrir »240000« kemur ...................... .......................... 250000

45. — 16. — 3. (Sandgræðsla).
Fyrir »30000« kemur . . ...................................... ..... . 40000
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46 Við 16. gr. 8. (Raforkuveitur til almenningsþarfa).
Fyrir »10000« kemnr........................................................... 15000

47. — 16. — 10. b. (Skóggræðsla).
a. Fyrir »10000« kemnr...................................................... 16000
b. Nýr liður:

Til Hákonar Á. Bjarnasonar, til skógræktar- og 
sandgræðslnnáms................................................................. 1200

48. — 16. — 23. Nýr liður:
Til mjólknrniðnrsnðnverksmiðjunnar Mjallar i

Borgarfirði, kr. 1,50 fyrir hvern kassa mjólknr (48
dósir), sem hnn framleiðir, allt að ....... 6000

49. — 16. — 25. Nýr liðnr:
Til Guðtttundar Einarssonar myndhöggvara, til 

þess að setja upp leirbrennsluverksmiðjn...................... 5000
50. — 17. — 13. Nýir liðir:

a. Til sjúkrasjóðs Fellshrepps...................... 300
b. Til sjúkrasjóðs Hofshrepps..................... 400
c. Til styrktar- og sjnkrasjóðs verkakvennafélagsins

Framsóknar í Reykjavik............................ 500
d. Til sjúkrasjóðs Félags járnsmiðanema i Reykjavik 200
e. Til styrktarsjóðs sjómannafélags Vestmannaeyja . . 500
f. Til sjúkrasjóðs verkamannafélagsins Drífanda i

Vestmannaeyjnm................................................................ 500
51. — 18. — II. b. 25. Nýr liönr:

Til Hrefnn Einarsdóttnr læknisekkjn, 600 kr., 
ank 100 kr. með 1 barni i ómegð................................. 700

52. — 18. — II. c. 9. Nýir liðir:
a. Til Pórðar Ólafssonar...................................................... 370
b. Til Páls Stephensens...................................................... 355

53. — 18. — II. c. 10. (Jens V. Hjaltalin).
Liðnrinn falli niðnr.

54. — 18. — II. d. 12. (Kristin Sveinbjarnardóttir).
Liðnrinn fellnr niður.

55. — 18. — II. d. 31. Nýr liðnr:
Til Kamilln Briem................................................................. 170,57

56. — 18. — II. e. 14. Nýr liðnr:
Til Ástn Magnúsdóttnr kennaraekkjn........................... 200

* 57. — 18. — II. f. 3. (Hallgrimnr Kráksson).
Liðnrinn fellnr niðnr.

58. — 18. — II. i. 7. Nýr liðnr:
Til Oddnýjar Guðmundsdóttur júbilljósmóður . . . 500

59. — 18. — II. i. 23. Nýir liðir:
a. Til'Margiétar Jónsdóttnr Ijósmóður........................... 200
b. Til Guðrúnar Jónasdóttnr ljósmóðnr ........................... 200
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69. Við 18. gr. II. i. 52. Nýr liðnr:
Til Susie Briem, ekkju Halidórs Briems...................... 300

61. — 23. —
a. Orðin »og Birni Sigurðssyni« til enda greinarinnar 

falla niðnr.
b. Ný málsgrein:

Stjórninni er heimilt að greiða Þóru Beck, ekkju 
Þórólfs Becks skipstjóra, eftirlann eftir svipuðum regl- 
nm og Eimskipafélag íslands greiðir ekkjum skipstjóra 
sinna, og sé upphæðin færð á ótgerðarreikning Esju.

Ed. 230. Lög

um breyting á lögum nr. 75, 28. nóv. 1919, um skipun barnakennara og 
laun þeirra.

(Afgreidd frá Ed. 6. marz).

1- gr.
Stafliður e. í 9. gr. nefndra laga orðist svo:
Farskólakennarar og eftirlitskennarar við beimafræðslu bafa i árslaun 

500 kr., auk ókeypis fæðis, húsnæðis, Ijóss, bita og þjónustu þá 6 mánuði 
ársins, sem skólinn stendur.

2. gr.
í stað siðari málsliðar fyrri málsgreinar 11. gr. kemur:
Helmingur þeirra launa, sem talin eru i d-lið sömu greinar, greiðist 

af rikisfé, en belmingur úr sveitarsjóði. Til farkennaralauna samkvæmt e-lið 
greiðast úr ríkissjóði 350 kr., en úr sveitarsjóði 150 kr., auk þeirra blunninda, 
sem farkennarar njóta.

3. gr.
Stafliður d. i 12. gr. orðist svo:
Farskólakennarar og eftirlitskennarar við beimafræðslu 60 kr. 3. hvert 

ár upp að 300 kr.
4. gr.

Laun farkennara greiðast i fyrsta sinn eftir þessum lögum fyrir skóla- 
árið 1929 til 1930.

Ed. 231. Fyrirspurn

til rikisstjórnarinnar um húsrúm fyrir lislaverk landsins.

Frá Ingibjörgu H. Bjarnason.

Hvað befir rikisstjórnin aðhafzt i tilefni af ályktun þeirri um búsrúm 
fyrir listaverk landsins, sem samþykkt var i Ed. 11. mai f. á.?
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Ed. 232. Frumvarp

til laga um breytingá áfengislðgum, nr. 64, 7. maí 1928.

(Eftir 2. umr. í Ed.).

t gr-
Aftan við 7. gr. laganna bætist:
Heimilt er að ákveða i reglum þessum, að brot gegn þeim varði sektum, 

frá 100 til 500 krónum, nema þyngri begning liggi við eftir lögum þessum.

2. gr.
Upphaf 8. gr.' laganna orðist svo: •
Upptæk skal gera og ónýta öll áhöld o. s. frv.

3. gr.
Aftan við 14. gr. laganna bætist þriðja málsgr., svo hljóðandi:
Hver, sem aflar sér . áfengis nndir .þvi yfirskini, að hann þurfi á þ.ví 

að halda i lögleyfðum tilgangi, en notar það til nautnar, skal sæta sektum.

4. gr.
a. Fyrsta málsgr. 21. gr. laganna orðist svo:

Láti Iæknir af hendi áfengi eða áfeng lyf eða lyfseðil á áfengi, hvort 
heldur er handa mönnum eða dýrum, án þess að hafa gengið úr skugga 
um það með rannsókn, að áfengi sé nauðsynlegt til lækninga, eða hann 
misbeitir á annan veg lækningaleyfi sinu, til að útvega mönnum áfengi 
til neyzlu, eða hann brýtur reglur þær, er settar eru eða settar verða til 
tryggingar þvi, að áfeng lyf verði ekki höfð til nautna, heldur aðeins til 
Iækninga, skal hann sæta refsingu samkvæmt 38. gr. þessara laga.

b. Síðasta málsgr. 21. gr. falli burt.

5. gr.
Fyrir orðin i 27. gr. laganna »auk sektar skal greiða 40 krónur á 

hvern litra þess áfengis, er innflutt erc komi: Auk þess greiðist i sekt 40 kr. 
á hvern litra þess áfengis, er innflutt er.

6. gr.
Fyrri málsgr. 32. gr. Jaganna orðist svo:
Brot gegn fyrri málsgr. 11. gr. eða gegn þeim reglum, er settar eru 

eða settar verða samkv. annari málsgr. sömu greinar. eða gegn þeim öðrum 
ákvæðum þéssara lága, sem banna að veita, gefa, selja eða láta af bendi á- 
fengi til annara manna, varða sektum frá 500 til 5000 krónum. Sé brotið 
itrekað, varðar það sektum frá 1000 til 10000 krónum.
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7. gr.
Síðasta málsgr. 38. gr. laganna falli burt.

8. gr.
Fjórða málsgr. 45. gr. laganna orðist svo:
Brot á þeim reglum, sem settar eru eða settar verða um meðferð 

vínanna, varða seklum samkvæmt þessurn lögum, og má í reglunum kveða 
svo á, að refsa skuli fyrir hlutdeild i brotum á reglugerðarákvæðunnm.

9. gr.
Þá er lög þessi hafa öðlazt staðfestingu konungs, skal fella texta þeirra 

inn í meginmál áfengislaga, nr. 64, 7. mai 1928, og gefa þau út þannig breytt.

Nd. 233. Nefndarálit

um frv. til laga um Brunabótafélag íslands.

Frá meiri hluta fjárhagsnefndar.

1 25. gr. i lögum um Brunabótafélag íslands er gert ráð fyrir, að þegar 
félagið sé orðið svo stórt, að ársiðgjöld nemi meira en 75 þúsund kr., þá skal 
stjórnarráðið semja frv. til laga um breyting á stjóm þess, i þá átt, að skipað 
sé fulltrúaráð til að gæta hags sveitarfélaganna og vátryggjenda. En frv. þetta 
skal ekki lagt fyrir Alþingi fyrren fengnar eru umsagnir sveitarstjórna.

Sjalfsagt þykir nú, að ákvæðum 25. gr. greindra laga sé fullnægt. En 
þar sem f því frv., sem hér liggur fyiir, er að ræða um allviðtækar breytmgar á 
lögunum, sem mjög snerta bagsmuni sveitarfélaganna, þá virðist oss, þó vér séum 
samþykkir ýmsum af þessum bieytingum, að eðlilegast sé, að þar sem leita þarf 
umsagnar sveitarstjórna um breyting á stjórn félagsins, þá séu um leið fengnar 
umsagnir sveitarstjórnanna um breytingar þær, sem hér liggja fyrir.

Ef málinu væri hraðað, ætti að vera hægt að afgreiða breyting á lögun- 
um á næsta þingi.

Samkvæmt þessu berum vér fram eftirfylgjandi rökstudda

DAGSKRÁ.

1 þvi trausti, að rikisstjórnin taki upp í frv. það, sem hér Iiggur fyrir, 
breyting á stjórnarskipun brunabótafélagsins i þá átt, sem ræðir um f 25. gr. 
laga um Brunabótafélag lslhnds, og sendi siðan sveitarstjórnunum til umsagnar
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avo tiraanlega, að frv., að fengnnm umsögnnm sveitarstjórnanna, geti orðið lagt 
fyrir næsta þing, teknr deildin fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 6. marz 1930.

Ólafnr Thors, Sig. Eegerz. Héðinn Valdimarsson.
frsm.

Nd. 234. Nefndarálit

nm fiv. til Iaga nm Útvegsbanka fslands h/f og nm fslandsbanka.

Frá meiri blnta fslandsbankanefndar.

Nefndin átti fnnd nm máiið þegar eftir að þvi hafði verið til hennar 
vfsað. Athngaði hdn frv., og kom fjármálaráðherra að því búnn á fnndinn og 
lýsti þvi yfir, að frv. bæri að skilja þannig, að hinir nýjn hlnthafar í fslands- 
banka sknli þegar á ' fyrsta aðalfnndi hafa sama rétt og eigandi eða eigendnr 
hlntafjár þess, er ræðir nm f 2. gr. frv.

Niðnrstaða nefndarinnar varð sú, að 3 nefndarmanna (Svó, ÓTh og MG) 
kváðnst mnndn eftir atviknm gieiða atkvæði með frv. óbreyttn, þrátt fyrir nokkra
óánægjn með snm ákvæði. Einn nefndarmanna (HJ) 
fram með brtt., en kvaðst þó ekki ganga gegn frv. 
son skilar sérstökn nál.

áskildi sér rétt til að koma 
óbreyttn. Héðinn Valdimars-

Alþingi, 6. marz 1930.

Sveinn Ólafsson, 
form.

Magnús Gnðmnndsson, 
frsm.

Hannes Jónsson, 
með fyrirvara.

Ólafnr Thors.

•

Nd. 235. Nefndarálit

nm frv. til laga nm Útvegsbanka fslands h/f og nm fslandsbanka.

Frá minni hinta fslandsbankanefndar.

Ég befi eigi getað átt samleið með meiri hlnta nefndarinnar um að leggja 
til, að frnmvarp þetta verði samþykkt. Að visn fæst framgengt með frnmvarpinn, 
ef það verðnr að lögnm, þeirri meginstefnn Alþýðnflokksins i bankamálinn, að 
stofnaðnr verði nýr, öflngnr útvegsbanki, er hafi á hendi nauðsynleg bankavið-

Alpt 1930. A. (42. löggjafarping). 76
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skipti vegna' sjávarútvegs, iðnaðar og verzlunar, bliðstæðnr Búnaðarbánkanum, 
að tryggð séu yfirráð rikisins yfir Útvegsbankanum, að hánn taki að sér lifvæh- 
leg viðskipti Islandsbanka, að bú Islandsbanka verði tekið til skipta, nema þvi 
aðeins, að innieigendur þess banka, innlendir og erlendir, aðrir en Landsbanki 
íslands, leggi fram 6—6 '/i millj. kr. hluta- og áhættnfé, og af.þvi sé 1 */»—3 lA 
millj. kr. hlutafé, að þvi aðeins taki hinnnýi Útvegsbanki íslandsb/f að sér 
bæði lifvænleg viðskipti Islandsbanka og Iánhans, þau er fyrirsjáanleg stór töp 
verða á, að þetta tryggingarfé fáist innan tilsetts tfma, enda verði eldra hlutafé 
Islandsbanka fellt niður. En þótt i þessum og fleirum atriðum bankafrumvarps- 
ins sé hallazt að stefnu A þýðuflpkksins, er i einu meginatriði gengið i gegn henni, 
Mjög þungar byrðir eru lagðar á rikissjóðinn og hinn nýja Útvegsbanka Islands 
h/f með fjárframlögum og hlutfallslegri ábyrgð á töpum Islandsbanka, langt fraro 
yfir það, er nokkra nauðsyn bar til, og er það einungis gert til hagsbóta og i 
hlifðarskyni við ótryggða innieigendur i Islandsbanka, innlenda og erlenda, sem 
nú komast hjá allri ábyrgð á töpum bankans, nema að nokkru leyti þeir, er 
leggja fram hlntafé, og þó er einnig þeim hlift að mikiu leyti. -•

Slika löggjöf álit ég með öllu óverjandi, að fórna hagsmunum þjóðar- 
innar fyrir hagsmuni ótryggðra erlendra og innlendra lánardrottna bankans, með 
þeim sjálfsögðu afleiðingum, sem af því verða, annaðhvort með nýjum álögum 
á landsmenn til rikissjóðs eða minnkuðum nauðsynlegam framkvæmdum af 
hálfu hins opinbera.

Nú er svo i pottrnn búið um þetta mál, að það kemur aðeins til einnar 
umræðu i deildinni og með hálfs sólarhrings fyrirvara, svo að þingmönnum gefst 
litill timi\til athugunar á víðtækum breytingartillögum, þótt ég bæri þær fram, um 
að lata Iánardrottna Islandsbanka bera halla bankans, umfram það, er falla hlýt- 
ur á ríkissjóðinn islenzka, hvernig svo sem fer um bankann, með þvi að fest væru 
í afskriftarsjóði handa honum 25® o: af innieignum ótryggðra innieigenda, þó með 
hlunnindum fyrir há, er legðu fram hlutafé. Hinsvegar er vist, af áður gerðum 
malaumleitunum um samkomuiag i þessuni efnum, að það náeðist ékki, en fullt 
samkomulag er komið á milli 2 — 3 flokka þ ngsins, annara en Alþýðuflokksins, 
um að láta þjóðinni og rikissjóðnum heldur blæða fyrir ótryggða iánardiottna 
bankans heldur en breyta nokkrii til Um ákvæðin i III kafla frv., er fjalla um, 
að tslandsbanki renni inn i Úivegsbankann. Tel ég þvi tilgangslaust að koma 
með breytingartillögur um sérstakar greinar þess kafla, en álít núverandi ákvæði 
svo mikinn höfuðgalla á frv., að óveijandi sé fyiir rikissjdðinn að láta Útvegs- 
banka íslands h/f taka við búi Islandsbanka með slíkum skilmálum. Vil ég þ.ví 
leggja til, að felld verði niður öll ákvæði, er snerta samruna þennan, svo að bú 
Islandsbanka komi til skipta, en Útvegsbankinn takj jafnframt til starfa og taþi 
smámsaman við þeim einum viðskiptum Islandsbanka, sem lifvænjeg eru. Nái 
þetta ekki fram að ganga, get ég ekki gréitt frv. atkvæðj.

Legg ég þvi til, að frv. verði samþykkt með eltirfarandi
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BREYTINGUM.

1. Við I. kafla, 6. gr. Orðin í siðnstu málsgr. »og fnllnægt er skilyrðnm . . .
nppfyllingar þeim skilyrðuma falli niður.

2. — III. kafla. 11., 12., 13., 14. or 15. gr. falli niður.
3. — IV. kafla, 16. gr. Fyrsta mál»gr. orðist svo:

Bú fslandsbanka skal tekið til skiptameðferðar.

Alþingi, 6. marz 1930.

Héðinn Valdimarsson.

Nd. 236. Nefndaralit

nm frv. til laga nm hafnargerð á Sauðárkróki.

Frá meiri hl. sjávarntvegsnefndar.

Sá fágæti atbnrðnr hefir i þessn máli gerzt, að minni hl. nefndarinnar 
(ÓTh og JJós) hefir gefið út álit nm málið og tvö önnnr hafnarlagafrv. (Dal- 
vikur og Akraness), er fyrir nefndinni hafa legið, áðnr en npplestur frv. hófst 
i nefndinni eða nokknr ákvörðnn hafði verið tekin af henni nm meðferð þeirra.

Meiri hl. hefir þvf tekið öll þessi frv. upp til meðfeiðar að venjulegum 
hætti og komzt að þeirri mðurstóðu, að rétt mundi að afgreiða þau öll á likan 
veg, samræmd að efni og talsvert breytt.

Út af meðferð hafnarmála á nndanförnnm þingum vill meiri hl. benda 
á þá nauðsyn, sem orðin er á heildailöggjöf um hafnarbyggingar, í likingn við 
vegalög og brna, og hvetja til þess að hnn verði sett.

Engin föst regla hefir gilt nm framlög rikissjóðs til hafnargerða, né 
heldur nm ábyrgðir á lánnm hafnarsjóða. Hafa framlögin úr rikissjóði numið 
*/«—*/s aðalkostnaðar, en ábyrgðir tiðast verið veittar fyrir öllu framlagi hafqar- 
sjoðanna, sem þá hefir verið að láni tekið. Engin ákvæði hafa til verið nm 
fyrirfram tryggða getu hafnarsjóða eða héraða til framlaga, og afieiðingin er 
orðin sú, að ekki óvernlegnr hluti af framlögum hafnarsjóða hefir lent á rikis- 
sjóði, vegna ábyrgða bans á lánum þeirra. En jafnframt þessu hafa hlaðizt á 
rikissjóð lánaábyrgðir af þessnm söknm, sem ekki verða taldar hættulausar 
fyrir lánstraust hans.

Óaeitanlega kallar vfða nauðsyn að um hafnarbætnr, en þó engu siður 
nm hitt, að rikissjóðnr sé eigi ófyrirsynju dreginn inn i viðsjalar ábyrgðir og að 
héraðs- og hafnarsjóðir, sem hlnt eiga að máli, geti valdið byiðum þeim, sem 
þeir taka að sér vegna hafnarbygginga, og fái eigi færi á að velta þeim yfir 
á rikissjóð.



604 Þingskjal 236-237

Meiri hl. vill — að þvi er kemur til framangreipdra frv. — taka upp þá 
reglu, sem oftast hefir fylgt verið um framlög ríkissjóðs, og miða við % kostnaðar i 
stað */s, en jafnframt vill hann takmarka ábyrgð rikissjóðs fyrir lánnm hafnar- 
sjóða og héraða til hafnarmannvirkja við */s aðalkostnaðar og krefjast sannana 
af aðiljum fyrir því, að þeir, án atbeina eða ábyrgðar rikissjóðs, geti þegar í 
npphafi lagt fram Vs kostnaðarins.

Með skirskotun til framantalinna ástæðna og i trausti þess, að hægt verði 
að koma fram á næsta þingi setningu heildarlaga um hafnargerðir, leggjum vér 
til, að samþykkt verði frv. á þskj. 26, nm hafnargerð á Sauðárkróki, með eftir- 
farandi

BREYTINGUM.
1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:

Til hafnargerðar á Sanðárkróki veitist úr rikissjóði Vj kostnaðar, eftir á- 
ætlnn, sem rikisstjórnin hefir samþykkt, þegar fé er til þess veitt i fjárlögum, 
allt að 208 þús. kr., gegn */s frá hafnarsjóði Sauðárkróks.

2. Við 2. gr. Greinin orðist svo :
Ríkisstjórninni veitist heimild til að ábyrgjast fyrir hönd rikissjóðs allt 

að 208 þús. kr. láni, er hafnarsjóður Sanðárkróks kann að fá til hafnargerð- 
arinnar, gegn ábyrgð Skagafjarðarsýslu. Tillag úr rikissjóði og ábyrgð hans 
er bnndin þvi skilyrði, að utnsjón verksins og reikningshald sé falið manni, 
sem rikisstjórnin samþykkir. Ennfremur skal sannað fyrir rikisstjórninni áður 
framlag rikissjóðs greiðist eða ábyrgð veitist, að full trygging sé fyrir greiðsln 
þess þriðjnngs kostnaðar, sem hafnarsjóði Sanðáikróks er ætlað að leggja 
fram án ábyrgðar rikissjóðs.

Alþingi, 7. marz 1930.

Sveinn Ólafsson, Signrjón Á. Ólafsson, Ásg. Ásgeirsson,
form. og frsm. fnndaskiifari. með fyrirvara.

Nd. 237. Nefndaralit

nm frv. til laga nm hafnargerð á Dalvík.

Frá meiri hl. sjávarútvegsnefndar.

Um frv. þetta hefir i nefndinni farið svo sem segir á þskj. 236, að 
minni hl. hefir gefið út álit nm málið áðnr en frv. var lesið yfir eða ákvörðnn 
tekin af nefndarmönnum nm meðferð þess, og leggnr minni hl. til, að frv. verði 
samþykkt óbreytt.

Meiri hl. hefir við athngnn málsins og samanbnrð við önnnr hafnarlaga- 
frv. komizt að þeirri niðurstöðu, að vernlegar breytingar þnrfi að gera á 1. og 2.



gr. frv., og visast til ástæðna fyrir þeim á þskj. 236, om frv. til laga um hafnar- 
gerð á Sauðárkróki.

Meiri hl. ieggur því til, að frv. á þskj. 102, um hafnargerð á Dalvik, verði 
samþykkt með eftirfarandi
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BREVTINGUM.

1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Til hafnargerðar á Dalvik veitist úr rikissjóði */’ kostnaðar, eftir áætl- 

on, sem ríkisstjórnin hefir samþykkt, þegar fé er tii þess veitt i fjárlögum, 
allt að 125 þús. kr., gegn i 2/s kostnaðar frá hafnarsjóði Dalvíkur og Svarf- 
dælahreppi.

2. Við 2. gr. Greinin orðist svo:
Ríkisstjórninni veitist heimild til að ábyrgjast fyrir hönd rikissjóðs allf 

að 125 þús. kr. láni, er hafnarsjóður Dalvikur og Svarfdælahreppur knnna 
að fá til hafnarbyggingarinnar, grgn ábyrgð sýslunefndar Eyjafjarðarsýslu.

Tillag úr rikissjóði og ábyrgð hans er bnndin þvi skilyrði, að umsjón 
verksins og reikningshald sé falið manni, sem rikisstjórnin samþykkir. Enn- 
fremur skal sannað fyrir rikisstjórninni, áður en framlag rikissjóðs greiðist 
eða ábyrgð veitist, að fuil trygging sé fyrir greiðslu þess þriðjungs kostnaðar,
sem hafnarsjóði Dalvikur og Svarfdælahreppi er ætlað að leggja fram án 
ábyrgðar rikissjóðs.

Sveinn Ólafssou, 
form. og frsm.

Alþingi, 7. marz 1930.

Sigurjóu Á. Ólafsson, 
fundaskrifari.

Ásg. Ásgeirsson, 
með fyrirvara.

Nd. 238. Frumvarp

til laga um viðauka og breyting á lögum nr. 31, 7. maí 1928, um heimild 
handa ríkisstjórninni til ríkisrekstrar á útvarpi.

Flutningsm.: Bjarni Ásgeirsson, Lárus Helgason.

1. gr-
Á undan 1. gr. komi fyrirsögn: I. kafli. Um útvarpsstöð.

2. gr.
2. gr. laganna falli niður. 3. gr. verði 2. gr.

i 3. gr.
4. gr. verði 3. gr. og orðist svo:
Atvinnumálaráðherra skipar fimm manna útvarpsráð til tveggja
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;,ra. Ráðlierra velur formann þess, einn skal tilnefndur af Háskóla Islands, 
cínn af prestastefnu þjóðkirkjunnar, einn af fræðslumálanefnd (sbr. lög 
nr. 1S 1928, 1. gr.), en hinn fimmti skal valinn meðal þriggja manna, er 
íélag útvarpsnotenda tiln.efnir, enda séu þá í því félagi fjórði hver þeirra 
manna, sem útvarpsnotendur eru taldir og greitt hafa lögmælt gjöld eftir 
itgum þessum; ella velur ráðherra einnig hinn fimmta mann í út- 
varpsráðið.

Skipun útvarpsráðs skal miða við 1. júii.

4. gr.
Fyrri liður 5. gr. verður 4. gr. og orðist svo:
Útvarpsráðið hefir vfirstjórn hinnar menningarlegu starfsemi út- 

v arpsstöðvarinnar og ræður útvarpsefni, í samráði við útvarpsstjóra.
Þess skal stranglega gætt, að við útvarpið riki -skoðanafrelsi og að gætt 

verði fyllstu óhlutdrægni gagnvart öllum flokkum og stefnum i almenn- 
nm málum.

Ráðherra ákveður nánar um störf útvarpsráðs i reglugerð, svo og um 
þóknun fyrir störfin.

5- gr.
Seinni liður 5. gr. verði 5. gr. og orðist svo: Atvinnumálaráðherra 

skipar útvarpsstjóra með fullum árslaunum, að fengnum tillögum útvarps- 
-.áðs. Skal honum falið að annast allt, er lýtur að umsjón og rekstri út- 
varpsstöðvarinnar (sbr. þó 3. gr.) og hafa á hendi fjárreiður allar og reikn- 
ingshald vegna stöðvarinnar og útvarpsins.

Atvinnumálaráðherra skipar ennfremur aðra starfsmenn við útvarps- 
stöðina, eftir því sem þörf krefur, og ákveður laun þeirra, að fengnum 
tillögum útvarpsstjóra.

6. gr.
6. gr. orðist svo: Til þess að standa straum af rekstri útvarps- 

stöðvarinnar, skal greiða til hennar árlegt afnotagjald af hverju út- 
varpstæki í landinu. Atvinnumálaráðherra ákveður afnotagjaldið um eitt 
ár x senn, að fengnum tillögum útvarpsráðs og útvarpsstjóra. Útvarps- 
stjóri semur i tæka tíð ár hvert fjárhagsáætlun um rekstur stöðvarinnar, og 
skal hún send atvinnumálaráðuneytinu til samþykktar.

7. gr.
7. gr. orðist svo: Eftir að lög þessi öðlast gildi og stöðin er tekin til 

starfa, má enginn nota viðtæki fyrír útvarp, nema tilkynnt sé útvarps- 
ilöðinni og lcgboðið gjald greitt af tækinu. Hvert það útvarpstæki, sem 
ekki hefir verið tilkynnt útvarpsstöðinni, skal upptækt vera, og rennur and- 
virðið til stöðvarinnar.

8. gr.
8. gr. sem er ný grein, orðist svo: Útvarpsstöðin skal hafa sama rétt 

cg landssíminn um nauðsynlegar lagnir vegna starfsemi sinnar um lönd 
rnanna og lóðir og bvggingar. Óheimilt er öllum að leggja svo nýjar lagnir,
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hvers kyns sem eru, að þær geti valdið baga eða óreglu á lögnum útvarps- 
itöðvarinnur, sem fyrir eru, eða tækjum, sem standa i sambandi við þær.

Atvinnumálaráðherra sker úr ágreiningi um þessi atriði.

9- gr.
9. gr. (ný grein) orðist svo: — Nú hafa einstakir menn, sveitarfé- 

lög. eða bæjarfélög raflaghir, vélar eða tæki, hverskonar sem eru, sem 
geta bagað eða valdið óreglu á notkun útvarpstækja, og er útvarpsstöðinni 
þá heimilt að gera, á kostnað eigenda, nauðsvnlegar ráðstafanir um þau 
tæki eða lagnir, til þess að hindra truflanir, sem af þeim geta hlotizt.

Mönnum þeim, sem eru í þjónustu útvarpsstöðvarinnar til þess að 
lundra slikar truflanir, skal heimilt að fara tálmunarlaust um lönd manna 
eg hús, ef' n&uðsyn er á vegna þessa starfs, enda fari þeir ekki Um hibýli 
ívrir kl. 8 að morgni né eftir kl. 10 að kvöldi.

10. gr.
10. gr. (ný grein) orðist svo: — í kirkjum, leikhúsum og samkomu- 

húsum, skólum, veitingasolum og hvarvetna þar, sem almennar skemmtanir 
eru haldnar eða mannfundir, þar sem umræður fara fram, skal útvarps- 
stöðinni heimilt, án endurgjalds eða nokkurra kvaða, að leggja um húsið 
aahðsynlegar leiðslur fvrir útvarp og koma þar fyrir útvarpstækjum. En 
skylt skal útvarpsstöðinni að gera með lögnum þessum svo lítið rask og 
missmíði á húsakynnum sem verða má.

Réttur til að útvarpa ,því, sem um hönd er haft í húsakynnunum, er 
óviðkomandi þessum ákvæðum.

11. gr.
11. gr. (ný grein) orðist svo: — Heimilt skal útvarpsstöðinni að út- 

varpa án endurgjalds:
a) messugerðum,
b) hljómleikum og samsöngum, sem 'haldnir eru úti fyrir almenning, 

enda njóti flokkurinn stvrks af almannafé,
d) umræðum á opinberum samkomum, stjórnmálafundum og öðrum al- 

mennum mannfundum.
12. gr.

Á undan 12. gr., sem er ný grein, komi: — II. kafli. Um einkasölu á 
útvarpstækjum. En greinin orðist svo: Ríkisstjórninni er heimilt að ákveða 
einkasölu á útvarpstækium. Skal þá engum öðrum en rikisstjórninni eða 
þeim, sem hún felur það, heimilt að flytja inn í landið útvarpstæki né 
verzla með þau.

13. gr.
13. gr. (ný grein) crðist svo:
Útvarpstæki skal samkvæmt lögum þessum telja hvert það tæki, sem 

faægt er að ,nota til þess að taka við útvarpi, einnig tækjahluta og, vara- 
hluti í útvarpstæki, og rafhlöð, sem notuð eru við útvarpstæki.
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14. gr.
14. gi. (ný grein) orðist svo:
Söluverð á útvarpstækjum skal miða við lægsta smásöluverð á sams- 

konar tækjum i nágrannalöndunum.
Rikissjóður leggur fram nauðsyniegt rekstrarfé til einkasölunnar.
AUur verzlunarhagnaður af einkasölunni rennur til útvarpsstöðv- 

ninnar.
15. gr.

15. gr. (ný grein) orðist svo:
Atvinnumálaráðherra ákveður með reglugerð allt nánara fyrirkomu- 

tag einkasölunnar, þar á meðal, hversu fara skuli um þau útvarpstæki, 
sem óseld kunna að vera hjá tækjasölum, þegar einkasalan hefst.

16. gr.
Á undan 16. gr. (sem er ný) kemur fyrirsögn: — III. kafli. Ýms 

ákvæði. En greinin orðist svo: Brot gegn lögum þessum varða sektum frá 
50—500 kr., nema þyngri hegning liggi við. Þó skulu brot gegn 12. gr. varða 
.'ektum frá 200—20000 kr.

Hvert það útvarpstæki, sem ólögiega er flutt inn í landið eða ætlað 
Til sölu á óleyfilegan hátt, skal upptækt vera og andvirðið renna til einka- 
sölunnar.

Með brot gegn lögum þessum skal farið sem almenn lögreglumál.

17. gr.
8. gr. verður 17. gr.

18. gr.
Bráðabirgðaákvæði laganna hljóði svo: Um starfstima núverandi út- 

varpsráðs fer eftir ákvæðum laga þessara, og skal hann samkvæmt þeim 
talirin frá 1. júlí næstkomandi.

19. gr.
Þegar lög þessi hafa öðlazt staðfesting konungs, skal færa þau inn i 

meginmál laga nr. 31, 7. maí 1928, og gefa þau út svo breytt.

Greinargerð.

Frumvarp þetta er flutt samkvæmt beiðni atvinnumálaráðherra. 
Samkvæmt ákvæðum laga nr. 31, 7. mai 1928, um ríkisrekstur á út-

varpi, er forstjórn útvarpsstöðvarinnar falin tveim aðilum. Landssímanum, 
eða réttara sagt landssimastjóra, er falið allt, er lýtur að umsjón og rekstri 
stöðvartækjanna og ennfremur er honum falið að hafa með höndum fjár- 
reiður allar og reikningshald vegna útvarpsins. Útvarpsráði er aftur á móti 
falin forstjóm allrar annarar starfsemi útvarpsstöðvarinnar, og er gert ráð
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fyrir, að sérstakur útvarpsstjóri liafi á liendi daglega framkvæmd útvarps- 
ins, samkvæmt fyrirmælum útvarpsráðs og landssímastjóra.

Við undirbúning um stofnun og starfrækslu útvarpsstöðvarinnar hefir 
það þótt athugavert, að stofna til slíkrar tviskiptingar á starfrækslu þessarar 
stofnunar, þar sem takmörk ábvrgðarinnar yrðu vafasöm og óskýr. Útvarp 
og símamál eru í raun réttri óskyld mál, þar sem símastarfrækslan er ein 
grein alvinnumála, en útvarpsstarfsemin náskyld fræðslumálum. Enda 
mundi og landssíminn hvort sem væri fela sérfræðingi alla umsjón og 
ábyrgð á rekstri stöðvartækjanna, og er engin ástæða til að láta þann mann 
heyra undir aðra stofnun en útvarpsstöðina sjálfa.

Fyrrnefndur ruglingur á starfrækslu óskyldra starfsgreina hlvti að 
dreifa ábvrgðinni og gera starfræksluna þunglamalega og örðuga. Mun 
það verða affarasælast, að forstjórn hvers fyrirtækis beri ein fulla ábyrgð 
á starfrækslunni, og að ekki leiki vafi á um það, hver til sakar á að svara, 
ef út af ber.

Um einkasölu á útvarpstækjum er það að segja, að hún er í fyrsta 
lagi nauðsynleg og hagkvæm leið til þess að tryggja notendum góð út- 
várpstæki, en í öðru lagi getur hún orðið stöðinni allmikil tekjulind. Ann- 
srs er um þetta efni vísað til bréfs útvarpsráðsins 7. des. f. á., sem prentað 
er hér með sem fylgiskjal.

Um einstakar greinir frumvarpsins skal þetta tekið fram:
Um 2.—7. gr. Þessar greinir eru að efni til óbreyttar að mestu, nema 

hvað af þvi leiðir, að stöðin verður óháð landssímanum.
1 frv. er gert ráð fyrir að fjölga mönnum í útvarpsráðinu um tvo 

frá því, sem nú er. Byggist sú tillaga á því i fyrsta lagi, að prestastétt 
landsins hefir á siðustu prestastefnu óskað sérstaklega eftir því, að mega 
hafa fulltrúa i útvarpsráðinu. I öðru lagi þykir þá fara vel á því, að sæti 
ugi i útvarpsráðinu fulltrúi alþýðuskólanna og alþýðufræðslunnar í 
landinu.

Um 8. og 9. gr. Ákvæði þeirra eru nauðsynleg og sniðin alveg eftir 
ákvæðum landssímalaganna um hliðstætt efni, sem sett voru á síðasta þingi.

Um 10. gr. Ákvæði hennar eru sama eðlis og nauðsynleg, því að 
clla gætu búseigendur gert stöðinni erfitt fyrir. Nauðsyn er að geta sctt 
upp hljóðnema með litlum fvrirvara í helztu samkomuhúsum, og þurfa þá 
að vera þar fastar lagnir.

Um 11. gr. Það hlýtur eftir eðli málsins að vera samkomulagsatriði 
i hvert sinn, hverju útvarpa megi án endurgjalds eða sérstaks leyfis 
af því, sem flutt er á almennum samkomum. En sumt er svo almenns eðlis 
að útvarpsstöðin verður að hafa óskoraðan rétt til útvarps á því. Setja 
mætti í fjárlögum kvaðir á suma stvrki, útvarpsstöðinni til hagsmuna. En 
það er vitanlegt, að ekki má vegna útvarpsins ganga í neinu á rétt höf- 
unda eða annara, sem líka aðstöðu hafa.

Um aðrar greinir er ekki ástæða til athugasemda.

Alþt. 1930. A. (42. löggjafarþing). 77
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Fylgislqal.

ÚTVARPSRÁÐIÐ
Reykjavík, 7. desember 1929.

Útvarpsráðið samþykkti á fundi sínum í gær í einu hljóði svofellda 
ályktun:

„Útvarpsráðið lítur svo á, að það sé eitt höfuðskilyrði fvrir því, að 
útvarpið verði vinsælt af almenningi, að notendum þess verði þegar frá 
upphafi tryggð góð og örugg viðtæki fyrir hæfilegt verð, og sé þvi nauð- 
synlegt að sjá svo um:

a) að einungis séu seld hér tæki af beztu gerðum og frá viðurkenndum 
verksmiðjum;

b) að tryggt sé, að varahlutir séu til í þau og hægt sé að fá gert við þau;
c) að útilokuð séu frá sölu þau tæki, sem ekki geta talizt fullnægja þeSs- 

um skilyrðum.
Til þess að tryggja þetta, er varla um að ræða nema tvær leiðir:

1) að enga tegund útvarpstækja megi selja hér, nema að fengnu leyfi eða 
löggildingu;

2) að einkasala verði á tækjunum, enda sé þá fyrst og fremst gætt hags- 
muna kaupendanna, en verzlunarhagnaður gangi til útvarpsstöðvarinn- 
ar, og megi með tilliti til þess ákveða árgjöldin nokkru lægri en elía.

Útvarpsráðið telur fvrir sitt leyti einkasölu gagngerðari og heppi- 
legri leið“.

Útvarpsráðið leyfir sér hérmeð að beina þessari áyktun til ráðu-
. eytisins.

Reykjavík, 7. desember 1929.

Virðingarfyllst.

Helgi Hjörvar.

Alexander Jóhannesson.

Til atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins.
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Nd. 239. Nefndarálit

um frv. til laga um breyting á siglingalögum, nr. 56, 30. nóvember 1914.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin hefir athugað frumvarpið, sem er eitt af þremnr frv. um akyld 
efni, er fyrir nefndinni liggja og samþykkt eins þeirra háð samþykkt hinna.

Nefndin fellst á frv. óbreytt og leggur tíl, að það verði samþykkt sam- 
kvæmt ofanrituðu.

Alþingi, 7. marz 1930.

Sveinn Ólafsson, Sigurjón Á. Ólafsson,
form. fundaskrifari og frsm.

Ásg. Ásgeirsson. Ólafur Thors. Jóhann Þ. Jósefsson.

Ed. 240. Breytingartillaga

við frv. til laga um breyting á áfengislögum, nr. 64, 7. mai 1928.

Flutningsm.: Jóh. Jóhannesson.

Á eftir 5. gr. komi ný grein, svo hljóðandi:
Fyrir orðin i 30. gr. laganna: »Brot gegn 6. gr. varða sektum samkv. 

27. gr. 1, og skal sökunautur ennfremur sæta fangelsi*, komi:
Brot gegn 6. gr. varða sektum, 500—5000 krónum, og skal sökunautur 

ennfremur sæta fangelsi, ef áfengið hefir verið ætlað til sölu eða veitinga fyrir borgun.
Greinatalan breytist eftir þvi.

Nd. 241. Nefndarálit

um frv. til laga um hafnargerð á Akranesi.

Frá meiri hluta sjávarútvegsnefndar.

Svo sem fram er tekið á þskj. 236 — nefndaráliti um frv. til laga um 
hafnargerð á S.auðárkróki — hefir minni blnti nefndarinnar gefið út álit sitt um 
hafnargerð á Akranesi án þess að hafa yfirfarið frv. með meiri hlutanum eða 
leitað samvinnu við hann um afgreiðslu málsins. Leggur minni hlutinn til, að 
frv. verði samþykkt óbreytt.
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Meiri hlutinn hefir nú við athugun málsins afráðið að mæla með frv. 
talsvert breyttu og samræmdu þeim öðrum hafnarlagafrv., sem fyrir liggja, og 
visast til fyrrnefnds þskj. 236 um ástæður nefndarinnar fyrir breytingpnum.

Eltir framansögðu leggur því meiri hl. til, að frv. á þskj. 104, um hafnar- 
gerð á Akranesi, verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM.

1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Til hafnargerðar á Akranesi veitist úr ríkissjóði kostnaðar, eftir 

áætlun, sem rikisstjórnin hefir samþykkt, þegar fé er til þess veitt i fjárlög- 
um, allt að 400000 kr., gegn */> frá hafnarsjóði Akraness.

2. Við 2. gr. Greinina skal orða þannig:
Ríkisstjórninni veitist heimild til að ábyrgjast fyrir hönd rikissjóðs 

allt að 400000 kr. láni, er hafnarsjóður Akraness kann að fá til hafnargerð- 
arinnar, gegn ábyrgð Borgarfjarðarsýslu.

Tillag rikissjóðs og lánsábyrgð er bundin þvi skilyrði, að yfirumsjón 
verksins og reikningshald sé falið manni, sem rikisstjórnin samþykkir. Enn- 
fremur skal sannað fyrir rikisstjórninni áður en framlag rfkissjóðs greiðist 
eða ábyrgð veitist, að full trygging sé fyrir greiðslu þess þriðjungs kostnaðar, 
sem hafnarsjóði Akraness er ætlað að leggja fram án ábyrgðar rikissjóðs.

3. Við 6. gr. Aftan við greinina bætist:
Hreppsnefndinni er heimilt, með samþykki atvinnumálaráðuneylisins, 

að taka eignarnámi lönd og lóðir, sem að höfninni liggja og nauðsynlegar 
kynnu að verða til hagnýtingar henni og fyrir kauptúnið.

4. Við 11. gr. Á eftir staflið e. komi:
f. Allt að l°/o af andvirði afla þeirra skipa og báta, semlieimili eiga i 

kauptúninu og leggja þar afla á land eða hafa þar nppsátur.

Alþingi, 7. marz 1930.
Sveinn Ólafsson, Sigurjón Á. Ólafsson, Ásg. Ásgeirsson,

form. og frsm. fundaskrifari. með fyrirvara.

Nd. 242. Breytingartillaga

við frv. til laga um sveitabanka.
Fiutningsm.: Pétur Ottesen.

1. Við 2. gr. Á eftir 2. málsgr. kemur:
Auk þess getur sparisjóðsdeild bankans veitt sjálf lán beint til rekstrar- 

lánafélaga.
2. Við 4. gr. Fyrir »Sveitabankar« kemur: Lánsfélög.

í stað »Sveitabankar« alstaðar annarsstaðar f frv., þar á meðal í fyrir- 
sögn, kemur i viðeigandi föllum: Lánsfélög.
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Nd. 243. Breytingartillaga

við frv. til laga um Útvegsbanka íslands b/f og um íslandsbanka.

Frá Hannesi Jónssyni.
Við 15. gr.
Á eftir fyrstu málsgrein komi ný málsgrein, svo hljóðandi:

Arður af þessu hlutafé skal ganga til afskrifta á töpum á búi íslands-
banka, þar til þau eru að fullu upp unnin.

Nd. 244. Lög

um Útvegsbanka íslands h/f og um Islandsbanka.

(Afgreidd frá Nd. 8. marz).

I. KAFLI.

Um Útoegsbanka fslands h/f.

1. gr.
Stofna skal hlutafélag, er heita skal Útvegsbanki íslands h/f og hafa 

skal það verkefni að starfrækja banka, er sérstaklega skal styðja sjávarútveg, 
iðnað og verzlun landsmanna.

2. gr.
Hlutafé félagsins skal nema allt að 2*/a milljón króna. Af þeirri upp- 

hæð skal rikissjóður leggja fram F/» milljón króna, en viðbótarinnar skal 
aflað með hlutafjársöfnun innanlands samkvæmt opinberu útboði, þegar full- 
trúaráð bankans ákveður, að fengnu samþykki fjármálaráðherra. Fé það, er 
rikissjóður leggur fram samkvæmt grein þessari, er rikisstjórninni heimilt að 
taka að láni.

3. gr.
Heimili bankans, aðalskrifstofa og varnarþing skal vera i Reykjavík. 

Auk þess getur bánkinn haft útibú og umboðsskrifstofur á þeim stöðum, er 
bankastjórar og fulltrúaráð telja þörf á.

4. gr.
Bankanum skal heimilt að taka við peningum sem innláni eða með 

sparisjóöskjörum eða á hlaupareikning, að kaupa og selja víxla og ávisanir, 
að veita lán gegn tryggingum og að annast öll önnur venjuleg bankastörf.
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5. gr.
Bankinn skal eiga a. m. k. sem svarar lO°/o af innlánsfé með spari- 

sjóðskjörum i tryggum og auðseldum verðbréfum, svo sem rikisskuldabréfum, 
verðbréfum Landsbanka Islands, Búnaðarbanka íslands og öðrum jafntryggum 
verðbréfum. Verðbréfaeign þessa skal hækka upp i allt að 20%, ef fjármála- 
ráðherra, að fengnum tillögum fulltrúaráðs bankans, telur þess þörf.

6. gr.
Aðalfundur hluthafa félagsins kýs fimm manna fulltrúaráð með hlut- 

fallskosningu, en fulltrúaráðið ræður bankastjóra, ákveður. tölu þeirra, laun 
og ráðningarkjör. 1 reglugerð bankans skulu settar reglur um skyldur og störf 
fulltrúaráðs, en fulltrúaráðið setur bankastjórunum erindisbréf. Fjármálaráð- 
herra kallar saman fyrsta aðalfund hlutafélagsins jafnskjótt og fullnægt er 
skilyrðum þeim, er ræðir um i 12. gr., sbr. 14. gr., eða liðinn er sá timi, 
sem fjármálaráðherra hefir ákveðið samkvæmt 16. gr. til uppfyllingar þeim 
skilyrðum.

7. gr.
Á hluthafafundum félagsins skulu engar takmarkanir vera á atkvæðis- 

rétti að þvi er hlutafé rikissjóðs snertir.

8. gr.
Á fyrsta aðalfundi félagsins skal setja þvi samþykktir. Þá skal og 

setja reglugerð um starfsemi bankans. Samþykktir félagsins og reglugerð 
bankans skulu liggja undir samþykki fjármálaráðherra. I samþykktum og i 
reglugerð má setja nánari ákvæði um félagið og um bankann, og skulu þar 
á meðal vera ákvæði um endurskoðun á reikningum bankans.

9- gr.
Hlutafélagið skal njóta sömu sérréttinda og Landsbankanum eru veitt 

i 50., 52. og 55.-58. gr. laga nr. 10, 15. apríl 1928.

II. KAFLI.

Um Fiskioeiðasjóð.

10. gr.
Atvinnumálaráðherra skal heimilt að gera samning við Útvegs- 

banka Islands h/f um það, að bankinn taki að sér stjórn og starfrækslu 
Fiskiveiðasjóðs íslands, þannig.að sjóðurinn verði sérstök deild i bankanum 
með aðskildum fjárhag og sérstakri bókfærslu, og fari að öðru leyti nm sjóð- 
inn eftir þeim reglum, er um hann eru settar i lögum þeim og reglugerðum, 
er um hann gilda.
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III. KAFLI.

Um íslandsbanka.

11- gr.
Ríkissjóður leggur íslandsbanka 3 milljónir króna sem forgangshlutafé, 

og greiðist fé þetta af núverandi skuld Islandsbanka við rikissjóð (enska láninu).

12. gr.
Hlutafjárframlag ríkissjóðs, það er ræðir um í 11. gr., er bundið eftir- 

farandi skilyrðum:
a. að lagt verði fram að minnsta kosti l1/* millj. króna forgangshlutafé með 

hlutafjársöfnun innanlands af öðrum en aðallánardrottnum bankans. 
Samþykki fjármálaráðherra þarf til þess, að þetta forgangshlutafé megi 
fara fram úr 2 millj. kr.

b. að hagkvæmir samningar fáist við aðallánardrottna íslandsbanka er- 
lendis um greiðslu núverandi skulda bankans til þeirra, þannig að eigi 
minna en 4’/s millj. af þeim skuldum verði annaðhvort forgangshlutafé i 
bankanum eða gangi næst forgangshlutafénu um áhættu. Af þessari upp- 
hæð fari þó forgangshlutafé ekki fram úr l1/* millj. kr.

13. gr.
Núverandi hlutafé Islandsbanka skal afskrifað sem tapað og hlutabréf 

fyrir þvi felld úr gildi.

14. gr.
Þegar skilyrðum þeim, sem nefnd eru i 12. gr., hefír. að dómi fjár- 

málaráðherra, verið fullnægt, skal tslandsbanki renna inn i Útvegsbanka Is- 
lands h/f og hætta að vera til sem sjálfstæð stofnun. Tekur þá Útvegsbanki 
Islands h/f við öllum eignum, skuldum og ábyrgðum lslandsbanka og kemur 
að þessu leyti i hans stað.

15. gr.
I’egar ákvæði 14. gr. koma til framkvæmdar, bætist forgangshlutafé i 

tslandsbanka, sem getið er um i 11. og 12. gr., við hlutaféð í Útvegsbanka 
Islands h/f sem almennt hlutafé samkv. 2. gr.

Seðla íslandsbanka, sem i umferð eru, skal þá og draga inn.
Um ráðstafanir á gullforða bankans og um endurkaup Landsbankans 

á viðskiptavixlum lslandsbanka fer eftir þeim reglum, sem hingað til hafa gilt. 
Fjármálaráðherra setur nánari reglur um innköllun seðlanna.
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IV. KAFLI.

Ákuœði lil vara.

16. gr.
Verði skilyrðum þeim, er getið er i 12. gr., eigi fullnægt innan þess 

tíma, sem fjármálaráðherra ákveður, skal bii Islandsbanka tekið til skipta- 
meðferðar.

Skiptin framkvæmir skilanefnd þriggja manna, er fjármálaráðherra 
skipar, og taka þau til meðferðar á bankabúinu frá lokunardegi bankans 3. 
febrúar 1930.

17. gr.
Meðan skiptin standa yfir, má hvorki taka til greina neina kröfu um 

gjaldþrotaskipti i búi bankans né leggja löghald eða löggeymslu á eignir hans, 
eða gera i þeim fjárnám eða aðra fullnustugerð.

18. gr,
Við skiptin skal farið eftir reglum þeim, er gilda við gjaldþrotaskipti 

um skuldajöfnuð, um ógildingu gerninga, fjárnáms eða löggeymslu og um 
skuldaröð. Oðrum ákvæðum skiptalaganna og laganna um gjaldþrotaskipti, 
þeim er eigi lúta að sjáltri skiptameðferðinni, skal ogbeitt.eítirþví sem unnter.

19. gr.
Skilanefnd skal heimilt að taka lán til að greiða með atborganir til 

skuldheimtumanna bankans, enda verði þeir, er lán þessi veita, forgangs- 
kröfuhafar í búinu, samkv. 82. gr. skiptalaganna.

20. gr.
Rikissjóður tekur ábyrgð á seðlum bankans, þeim er i umferð eru við 

upphaf skiptameðferðarinnar. Frá þeim tima má bankinn eigi gefa út nýja 
seðla. Ákvæði þetta haggar i engu ábyrgð bankans á seðlunum gagnvart hand- 
höfum þeirra og rikissjóði.

2L gr.
Fjármálaráðherra skal heimilt að setja i reglugerð nánari ákvæði um 

skiptameðferðina, m. a. um reikningsskil, endurskoðun, innlausn seðla og 
hluthafafundi. Endurskoðunina framkvæma tveir endurskoðendur, er fjár- 
málaráðherra skipar.

I reglugerð þessari er fjármálaráðherra heimilt að vikja frá lagafyrir- 
mælum um bankann, sem eldri eru en lög þessi, að svo miklu leyti, sem 
þörf krefur.

Reglugerð bankans gildir eigi meðan á skiptunum stendur.
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22. gr.
Kostnaður allur við skiptin, þar á meðal laun skilanetndarmanna og 

endurskoðenda, greiðist sem forgangsskuld, samkv. 82. gr. skiptalaganna, af 
eignum búsins.

23. gr.
Fjármálaráðherra getur leyft, að skjöl, sem gefin eru út um lán gegn 

tryggingu í kröfum á hendur bankanum, séu stimpilfrjáls að meira eöa 
minna leyti.

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

Nd. 245. Nefndarálit

um frv. til fjárlaga fyrir árið 1931.

Frá fjárveitinganefnd.

Þegar fjárveitinganefndin hóf starf sitt, var það ætlun hennar að hraða 
störfum sem frekast var kostur á, og tilætlunin að vera komin með álit sitt fyrr. 
Nefndin ákvað þegar i byrjun að hafa fnndi bæði árdegis og siðdegis. Hefir þvi 
nefndin unnið að nefndarstörfum minnst 3 stundir daglega, en oft og einatt 
lengur, þegar nefndarmenn hafa ekki verið bundnir öðrum störfum. Samt sem 
áður hefir nefndiuni ekki tekizt að Ijnka störfum fyrr en þetta fyrir þessa um- 
ræðu. Ber margt til þess. Fyrst það, að eins og svo oft áðnr, þá hefir að þessu 
sinni nefndinni borizt mikið af ýmiskonar erindum, sem bún befir orðið að verja 
miklum tima til að kynna sér. Þá hefir nefndin einnig nú eins og áður orðið að 
fá miklar og margvislegar upplýsingar frá stofnunum rikisins. Ennfremur hefir 
og nefndin orðið að veita mörgum mönnum viðtal, sem erindi hafa átt við hana. 
Allt þetta er timafrekt, en hjá þvi verður. þó ekki komizt. Ennfiemur hefir ís- 
landsbankamálið stórtafið fyiir störfum nefndarinnar, eins og öðrutn störfum 
þingsins. Af þessum sökum koma nú fjárlögin nokkru seinna frá nefndinni heldur 
en annars myndi hafa orðið.

Samkvæmt fjárlögunum fyrir yfirstandandi ár, þá eru tekjurnar áætlaðar 
11929600 kr., en gjöld kr. 11907424,95 En áætlaðar tekjur fyrir 1931 samkv. 
frumvarpi þvi til fjárlaga, er fyrir liggur, eru 12216600 kr., en gjöld kr. 12157- 
0S4.46. Eru því tekjurnar fyrir 1931 áætlaðar 287 þús. kr. hærra en i núgild- 
andi fjárlógnm; en gjöldin eru nú áætluð kr. 249659.51 hærri í frumvarpinu en 
i gildandi fjárlögum.

Tekjuáætlun frv. er byggð á sömu tekjustofnum rikissjóðs og í fyrra, svo 
með þessu eru tekjurnar freklegar áætlaðar i frv. heldur en i gildandi fjárlögum. 
Nú hefir reyuslan sýnt, að gjöldin hafa ætið hækkað við meðferð fjárlaganna 
gegnum þingið.

AlþL 1930. A. (42. löggjafarþing). 78
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Hinsvegar er það fyrirfram vitað, að gjöldin reynast ætið mnn meiri 
heldur en áætlað er. Þess vegna verður þingið í hvert sinn að áætla tekjnr og 
gjöld -mjög varlega, svo ekki stefni til ófarnaðar með afkomu ríkissjóðsins. Þetta 
er nefndinni Ijóst, og fyrir þvi hefir hún i tillögnm sinum til Alþingis um breyt- 
ingar á gjaldalið frv. reynt að stilla þeim sem mest í hóf, eftir þvi er henni 
virtist frekast fært. Þrátt fyrir þetta getnr nefndin eigi komizt hjá þvi að leggja 
til að hækka nokkra liði gjaldanna og bæta nýjum við, enda gerir hún ráð fyrir, 
að ákvæðnm fjárlaganna sé fylgt að svo miklu leyti sem nnnt er.

Nefndinni hafa borizt margháttuð og margvfsleg erindi um ýmislegar 
framkvæmdir, sem yfirleitt eru meira eða minna gagnlegar og nauðsynlegar, 
en sem kosta afarmikið fé, en minnst af þeim erindum hefir nefndin treyst 
sér tii að taka upp af fjárhagsástæðum.

Skal þá vikið að breytingartillögum þeim, er nefndin flytur við frum- 
varpið, og leitast við að gera nokkra grein fyrir þeim.

En áður en vikið er að hinum einstöku breytingartillögum, skal þess 
getið viðvikjandi tekjubálkinum, að nefndin frestar til 3. umræðu að gera tillögur 
við hann.

í gildandi fjárlögum er skemmtanaskattur og tekjur menningarsjóðs færð- 
ar í 5. gr. og gjaldamegin eru þær færðar i 15. gr.

1 frv. þessu er tekna þessara sjóða hvergi getið, hvorki tekna né gjalda- 
megin. Og þó að vlsu að þessar tekjnr komi ríkissjóði ekki beinlinis við, og sé 
því um færslumáta að ræða, þá telur nefndin miklu gleggra og betur fara, að 
þessum færslumáta sé haldið, og fyrir þvi flytur hún breytingartillögur um þetta 
efni við 5. og 15. gr.

11. gr.
Lann bæjarfógeta og sýslumanna og lögreglustjóra hafa reynzt mun hærri 

en áætlað hefir verið og heldur en áætlað er i frumvarpinu. Þannig urðu þau 
árið 1929 155 þús. kr. Nefndin leggur þvf til, að þessi liður sé hækkaður i 150 
þús. kr. úr 132500.

Lögmaðurinn í Reykjavik hefir með bréfi, dagsettu 12. des. f. á., farið 
þess á leit við dómsmálaráðuneytið, að sér yrði ætlað i fjárlögum fyrir 1931 
25 þús. kr., til þess að launa 2 fulltrúa og 3 fasta skrifara. Telur lögmaðurinn, 
að þessir menn verði að vera mjög góðir i staifi sinu og vinna mjög lengi dag- 
lega, eða frá kl. 10 árd. til kl. 6 siðd., og jafnvel lengur, og geti þeir þvi ekki 
aflað sér tekna með aukavinnu. Nefndin fellst á þessar ástæður lögmannsins og 
leggur til, að þessi upphæð verði veitt.

Þá óskar lögmaðurinn eftir, að til ýmsra gjalda verði veittar 5000 kr. 
Þegar hann skrifar bréfið (12. des.), kveður hann að búið sé að greiða á þessutn 
lið 3800 kr. Getur hann þess, að útbúnaður allur f skrifstofu embættisins sé 
vbeinlinis aumkunarverður« og að nær öll bókleg hjáipargögn vanti i skrifstof- 
una, en óbjákvæmilegt sé að afla þeiira svo fljótt sem frekast megi verða. En 
auk þess vanti mörg nauðsynlegustu húsgögn i skrifstofuna.

Nefndin býst við, að ekki verði unnt að komast hjá því að afla skrif- 
stofu embættisins þessara muna, er lögmaðurinn f erindi sinu nefnir, og að kostn-
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aðnrinn af öflnn þeirra veröi að sjálfsögöu greiddnr úr rikissjóði, og að þá sé 
tilgangslanst annað en að taka þessa nppbæð í fjárlög, og leggnr hún því til, að 
5000 kr. verði veittar I þessn skyni.

Þá drepur lögmaðnrinn á i þessn bréfi sinn, að brýna nanðsyn beri til 
að semja upp frá stofni grunnaregistur fyrir afsals- og veðmálabækurnar. Hinn 
mikli vöxtnr bæjarins og lóðaskipling geri þetta óhjákvæmilegt. Verði hið nýja 
fyrirkomulag þannig, að semja veröi spjaldskrá yfir allar eignir, i stað innbnnd- 
inna bóka. En til þess að inna þetta verk af böndnm, þnrfi aukna starfskrafta i 
skrifstofnna, og óskar bann eftir, að veittar verði 3000 kr. i þessu skyni.

Nefndin fellst á þessar tillögur lögmannsins og leggnr til, að veittar verði 
3000 kr. til þessa.

12. gr.
Eins og getið er i athngasemdum við 12. gr. frv., er Reykjarfjarðarhérað 

nú læknislanst og er þjónað af nágrannalækni. Árneshreppingar eiga þvi erfitt 
með að vitja læknis, og fyrir þessa sök vill stjórnin, að þeim sé veittnr 600 kr. 
styrkur.

Nefndin getnr fallizt á það, að þessi styrknr sé þeim greiddnr, en þó þvi 
aðeins, að béraðið sé læknislanst. Þess vegna vill nefndin, að þessi athngasemd, 
sem hún flytnr, sé sett við liðinn.

Um margra ára skeið befir styrknr verið greiddur Vilhelm Bernhöft tann- 
lækni og Ólafi Þorsteinssyni háls-, nef- og eyrnalækni fyrir kennsln við lækna- 
deild háskólans í sérfræðigreinnm þeirra, 1000 kr. handa hvorum þeirra. í not- 
nm fyrir þessa lannagreiðsln hefir það verið heimtað, að þeir veittu fátæknfólki 
ókeypis læknishjálp þrisvar i mánnði á tilteknnm stað.

Nú hefir styrkur til þessara manna ekki verið tekinn í fjárlagafrnmvarpið, 
og þá vafalanst ekki heldur verið til þess ætlazt, að þeir hefðu þessa kennsln á hendi. 
En þar sem nú reglugerð háskólans kveður svo á, að læknaefni fái fræðslu í 
þessnm greinnm, og ekki er á færi annara en sérmenntaðra manna að veita 
nemendunnm þessa fræðsln, þá telur nefndin, að ekki verði hjá þvi komizt að 
greiða sömu npphæð i þessn skyni cg áður og leggur þvi til, að 1000 kr. verði 
veittar til hvors þeirra i þessn skyni. Aðeins vill nefndin bæta þvi við skilyrðin 
fyrir lannagreiðslnnni, að þeir veiti ókeypis læknishjálp 4 sinnnm i mánnði og 
læknarnir gefi árlega skýrsln yfir þá læknishjálp, er þeir láta mönnum i té 
ókeypis.

Þá flytnr nefndin tillögn nm það, að Jóni Kristjánssyni nnddlækni verði 
greiddur 1200 kr. styrknr til starfa sins.

Eins og kunnugt er, hefir hann mikinn kostnað af rekstri læknisstofu 
sinnar, og virðist því sanngjarnt, að honum sé veittnr nokkur styrkur af opinbern 
fé, og gerir nefndin ráð fyrir, að þessnm styrk verði varið til greiðsln'á viðlagasjóðs- 
láni hans. Eu þau skilyrði vill nefndin setja fyrir þessari styrkveitingu, að hann 
veiti fátæku fólki ókeypis læknishjálp i lækningastofu sinni, ekki sjaldnar en 4 
sinnnm i mánnði.

1 fjárlögum yfirstandandi árs ern veittar 2000 kr. til að styrkja héraðs- 
lækna til þess að afla sér nýrrar læknisþekkingar erlendis. Landlæknir telnr



þessa fjárveitingn allt of lága, og fellst nefndin á að hækka liðinn npp í 
3000 kr.

Af vangá hefir fallið út liðnr á áætlnn sGamla spitalans á Kléppia, og 
leiðréttir nefndin þá vangá með því að taka npp nýjan lið, 32 þns. kr., til mat- 
væla. Hinsvegar vill nefndin benda á, að reikningsfærslan i spitölnm þessnm 
virðist fremnr óglögg og óviðfelldin, og leggur hún sérstaklega áherzln á, að 
reikningnm búsins sé haldið algerlega aðgreindnm framvegis.

13. gr. B.
t fjárlagafrv. nú er áætlnð nokknð hærri npphæð til lagningar nýrra þjóð- 

vega en i gildandi fjárlögum. í fjárlögnnnm er veitt til nýrra þjóðvega kr. 280 
þús., en samkvæmt frnmvarpinu er ætlazt til, að varið verði í þessn skyni 
kr. 315 þús.

Mestn af þessn fé er varið til framhaldslagningar þeirra branta, er áðnr 
var byrjað á, og til snmra þeirra er varið miklu meira fé en áðnr.

En til þriggja vega er lagt til í frv., að veitt verði 5 þús. kr. minna 
hverjnm en er i gildandi fjárlögnm. Þessir vpgir ern:

Kjósarvegnr.........................i fyrra 20000 nú 15000
Blöndnhliðarvegnr. . . . i fyrra 25000 — 20000
Biskopstungnabrant . . . i fyrra 20000 — 15000

Þar sem þessir vegir allir liggja i héraði, þar sem mjög torvelt er yfir- 
ferðar, en mikii þörf fyrir, að úr þeim erfiðleiknm verði bætt svo fijótt, sem 
föng eru á, þá álitur nefndin, að það sé neyðarúrræði að lækka þessar fjár- 
veitingar.

Nefndin myndi þvi hafa borið fram tillögur til hækknnar á þessnm lið- 
nm án þess að skerða fjárframlög til annara vega. En sakir þess, að nefndinni 
er mjög ógeðfellt að hækka gjaldaliði fjárlaganna, vegna þeirra ástæðna, sem 
áðnr er vikið að, nema sem allra minnst að nnnt er, þá tekur hún þann kostinn 
að leggja til, að lækknð verði fjárveitingin til Vesturlandsvegar nm 5 þús. kr. og 
til Vatnsskarðsvegar sömnleiðis nm 5 þús. kr„ og fjárveitingin til Kjósarvegar, 
Blönduhliðarvegar og Biskupstnngnabrautar verði hækkuð um 5 þús. kr. til 
þeirra hvers fyrir sig. Hækkar þá að vísu fjárveitingin til þjóðveganna nm 
5 þús. kr. frá frnmvarpinn.

Þá leggnr nefndin til, að veittar verði 8000 kr. til byggingar fjóss, hlöðu 
og hanghúss i Fornahvammi.

Vegamálastjóri hefir gert nefndinni grein fyrir því, að útihúsin í Forna- 
hvammi séu svo hrörleg, að engin leið sé að fresta byggingu á þeim, og óskað 
eftir, að nefndin legfli til, að veitt yrði fé I þessn skyni. Telur hann, að fjósið sé 
svo lélegt, að ekki sé unnt að hafa skepnur f þvf án þess að það sé bætt, og 
þeirra annara húsa, sem nefnd vorn, sé hin mesta þörf.

13. gr. D.
II. Nefndin leggnr til, að fjárframlagið til einkasíma i sveitum hækki úr 

20 þús. kr. i 30 þús. kr.
Þó að liðnrjnn hækki nú um það, sem nefndin leggnr til, gengnr hún
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þess ekki dulin, að þetta moni reynast allt of 1 ítið, en bér, sem svo viða annars- 
staðar, treystir nefndin sér ekki að mæla með hærri fjárveitingu.

Þá leggur nefndin til, að liðurinn III (nýjar simalagningar) veiði lækk- 
aður úr 150 þús. kr. i 100 þús. kr.; en nýjum lið verði bætt inn, 75 þús. kr., 
er varið verði til þess að kaupa fjölsfmatæki, er notnð verði milli Aknreyrar og 
Reykjavikur. Þau kosta 150 þús. kr., svo þessi fjárbæð nægir þvf ekki nema að 
hálfu leyti. En nefndin gerir ráð fyrir, að 75 þús. kr., siðari greiðsla, verði veitt 
i fjárlögum fyrir 1932.

Áhald þetta gildir á við 3 nýjar linur milli Aknreyrar og Reykjavikur. 
Fæst þvi með þessn móti margfalt samband milli þessara staða. Nú er allt of 
mikið sett á þessa línú, og eiga binar smærri millistöðvar oft erfitt með að fá 
simasamband. Með þessu væri ráðin bót á þessu, og verður nefndin að telja það 
nanðsynlegl.

Landssímastjóri mælir og mjög með þvi, að þetta áhald verði keypt, þvi 
í tillögum sinnm um þetta efni leggnr hann til, að veittar verði til nýrra síma- 
lagninga 206 þús. kr., en þar af leggur hann til, að varið 'verði 150 þús. kr. til 
að kaupa fjölsfmatæki, Reykjavík—Akureyri, svo tillögnr hans um byggingu nýrra 
símalína nema aðeins 56 þús. kr.

Nefndinni leizt, að hin mestn vandkvæði mundu stafa af þvi, ef ekki væri 
bægt að verja meiru fé til byggingar nýrra simalina, meðal annars mundu starfs- 
menn landssímans, þeir sem að byggingnm vinna og hafa gert um mörg ár, 
vanta* verkefni það ár, og hinsvegar þörfin svo afarbrýn nm framhaldandi lagn- 
ingar nýrra símalfna. Nefndin tók þvi það ráð, með fnlln samþykki landssima- 
stjóra, að skipta kostnaðinnm við kaup á fjölsimatækjnm á 2 ár, og leggnr jafn- 
framt til, að veitt verði til lagningar nýrra simalfna 100 þús. kr.

í tillögum landssfmastjóra, sem fyrir nefndinni lágu, telnr bann upp ýmsar 
línur, sem hann álitur einna mest aðkaliandi, auk þeirra, sem ráðgert er að 
byggja á komandi snmri.

Kostn.áætl.
Skógar — Skinnastaðir og Kópasker — Leirhöfn ... kr. 13000
Bddndalnr — Selárdalnr .............................................. — 15000
Vðimýri — Goðdalir .............................................. ... — 15000
Kalastaðakot — Þyrill....................................................... — 10000
Kvígindisdalnr— Breiðavik ... ...................................... — 16000
Mývatnslina ........................................................................ — 20000
Jöknlsdalssimi............ ....................................................... — 30000
Hefir nefndin fyrir sitt leyti engar athngasemdir að gera við þessar til-

lögnr landssfmastjórans og gerir ráð fyrir, að eftir þeim verði farið.
Þá leggnr nefndin til, að liðnrinn IV, 2. (aðalskrifstofa landssínans)

bækki úr 18 þús. kr. i 20 þús. kr. Ætlast nefndin til þess, að landssimastjóri fái 
persónnlega lannabót, er nemi 2400 kr. á ári. Hafði hann farið þess á leit við 
stjórnarráðið að fá nokkra lannabót, og var atvinnnmálaráðherra þvi meðmæltnr. 
Landssimastjóri befir annamiklu embætti að sinna, en hinsvegar ern lann bans 
ekki há, borið saman við lann ýnsra starfsmanna hins opinbera, og þykir nefnd- 
inni öll sanngiini mæla með því, að hann fái þessa launahækkun.
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í fjárlagafrumv., 13. gr. D. IV. 5. (Bæjarsími Reykjavíkur) ern gjöldin 
talin 390000 kr. og undir sama rómverskum lið, tólulið 16 (Afborgnn og vextir 
af húsbyggingarláni) 48000 kr.

Þegar landssímastjóri á sinnm tima gerði tillögnr nm þetta efni til stjórn- 
arráðsins, hafði hann hugsað sér að skipta vaxtagreiðslnm og afborgnnnm af 
húsbyggingarláninn á milli landssimans og bæjarsima Reykjaviknr. Þá var ekki 
til fnlls búið að ganga frá samningnnnm nm húsbyggingarlánið. Þeir samningar 
nrðn hagkvæmari heldur en landssimastjóri hafði búizt við, svo að árleg greiðsla 
vaxta og afborgana af þessn láni nemnr 47 þús. kr. minna heldnr en landssima- 
stjóri hafði talið i tillögum sfnum til stjórnarráðsins. Nú hefir landssimastjóri 
óskað þess, að nefndin flytti breytingartillögnr við þessa tvo liði, á þann hátt, að 
sú npphæð, er fólst i 5. tölnlið (Bæjarsima Rvfknr) og ætlnð var til greiðsln á 
húsbyggingarláninn, og sem nemnr 140 þús. kr., verði færð á 16. tölnlið. En 
til bæjarsima Reykjaviknr, 5. tölnlið, verði áætlað 250 þús. kr.

En 16. töluliður sé áætlaðnr 141 þns. kr. og þess getið, að þessi greiðsla 
sé til L. M. Eriksen Stokkhólmi o. fl., afborgnn og vextir af láni.

Loks flytnr nefndin breytingartillögn til hækkunar á IV. 17. b. (Simritarar), 
að fyrir 9500 komi 14000 kr. Er þetta gert samkvæmt eindreginni ósk lands- 
simastjóra. Taldi hann, að laun þessara manna væru svo lág, að vonlanst væri 
með ölln að halda góðnm mönnnm við það starf, ef þeim yrði ekki lannað belnr. 
En hann kvað afaráriðandi að hafa góða og gegna menn við þetta starf og að 
það væri ekki á færi annara að leysa það vel af hendi.

Þar sem landssimastjóri lagði svo mikla áherzln á þetta atriði og taldi 
ntlitið svo afaralvarlegt með starfið við ritsimann, ef kaupið yrði ekki hækkað, 
þá taldi nefndin ekki annað fært en verða við þessnm tilmælnm hans.

13. gr. E.
Vitamálastjóri hefir, með bréfi í október i hanst, farið þess á leit við 

atvinnn- og samgöngnmálaráðnneytið, að það legði til, að veitt yrði til bygginga 
nýrra vita mikln hærri ppphæð heldnr en stjórnin heflr séð sér fært að verða 
við. Vitamálastjóri kom á fnnd nefndarinnar og ræddi þetta mál við hana og 
skýrði fyrir henni, hverra vita hann teldi mesta þörf. Hafði hann lagt til, að 
veittar værn 180 þúsnnd kr. í næstn fjárlögum. Vitarnir, sem hann taldi að brýn 
þörf væri að byggja hið allra fyrsta, ern: Nýjan vita á Glettinganesi fyrir anstan, 
endnrbót á vitanum á Langanesi, nýjan vita á Sauðanesi i Þistilfirði, á Höfða við 
Ranfarhöfn og i Grímsey fyrir norðan. Nefndin sá sér á engan hátt nnnt að verða 
við öllnm þessnm ósknm. En hún vill leggja það til, að þessi liðnr verði hækk- 
aðnr i 80 þús. krónnr.

Er hægt fyrir þá npphæð að reisa vitann á Glettinganesi og eitthvað dá- 
litið meira, eftir þvi sem hermt er nm kostnaðinn við byggingn vitans á Glettinganesi.

Þá leggnr nefndin til, að fjárveitingin til ýmislegs hækki nr kr. 20000,00 
i kr. 30000,00.

Vitamálastjóri hefir tjáð nefndinni, að vitavarðarhúsið i Vestmannaeyjnm 
sé orðið afarlélegt, svo að ekki verði hægt að komast hjá því að byggja þar 
nýtt bús. Áætlar hann, að það mnni kosta kr. 16000,00. Telnr hann, að húsið
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verði að sjálfsögðu ór steini, en sakir erflðleika á byggingarefni og jafnvel vatni, 
þá verði byggingin nokknð dýr.

Vitamálastjóri skýrir frá því, áð nokkrar vitagrindur þnrfi að klæða eða 
steypa npp. Getnr hann þess, að hann bafi i tillögnm sinum i fyrra, áðnr en 
fjárlóg þá vorn samin, vikið að þessn. Eveðnr hann, að annaðhvort verði að 
klæða þessa vita eða steypa þá npp. Býst hann við, að þetta verk kosti allt að 
20 þús. kr.

Af þessnm ástæðum vill nefndin leggja það til, að fjárveitingin á þessnm 
lið verði hækknð, eins og áðnr er getið, og ætlast nefndin til þess, að nmbætnr 
og lagfæringar á þessum hlntnm fari fram þar, sem þeirra er mest þörf. En hqn 
treystir sér ekki tii að leggja það til, að frekari fjárframlög verði látin i té í 
þessu skyni að þessn sinni.

Til bryggjugerða og lendingarbóta leggnr nefndin til, að veittar verði 
kr. 91000,00.

í fjárlagafrnmvarpinu er þessi npphæð kr. 20000,00. Vitamálastjóri leggnr 
til, í bréfi sinn til stjórnarráðsins i hanst, að kr. 30000,00 sén veittar i þessn 
skyni, en getnr þó þess, að ekki verði vitað fyrr en á Alþingi, hvaða fjárveitingu 
þnrfi að ætla til þessara mannvirkja, þar sem ekki fyrr en á þingi mnni koma 
fram allar óskir nm framkvæmdir i þessa átt.

Það hefir og reynzt svo i þetta sinn, að óskirnar hafa ekki komið nærri 
allar fram fyrr en á Alþingi, og hafa þær nú verið með langmesta móti. Skal nn 
stnttlega geta þeirra málaleitana, er nefndinni hafa borizt nm styrk til bryggjn- 
gerða og lendingarbóta.

Er það sem hér segir:

Kostnaðaráætlun: Beðið um styrk:
Keflavík . . .... 250000 kr. 83333,00 0/s).
Hnsavik . . . . . . 204000 — 102000,00 (*/»).
Hnifsdalnr . .... 82000 — 541000.00 (»/,).
Hvammstangi . . . . 100000 — 60000,00 (»/s).
Vopnafjörðnr . . . . 49000 — ca. 20000,00 (ca. ’/s)
Haganesvik .... 15000 — . 5000,00 f/»).
Lambhússnnd, Akranesi 8500.00

Samtals 700000 kr. 319833,00

Þannig er áætlað, að það kosti nærri */< milljón að gera þessar bryggjnr 
og lendingarbætnr, og sá hlnti verksins, sem óskað er eftir af þessnm hlntaðeig- 
andi hérnðnm að ríkið greiði, kostar samtals 319800 kr. (Ank þess fara snm 
hérnðin fram á ábyrgð rikissjóðs fyrir allmikln af þeim fjármnnnm, er þeim ber 
að leggja af mörknm).

Skal nn vikið með örfánm orðnm að bryggjngerðinni á hverjnm stað.
Á Húsavík er nó allmikil sjávarntgerð og hefir ankizt að mnn hin síðari 

ár. Eru þar nú gerðir nt 8 vélbátar 6—12 smálesta að stærð, 4 vélbátar inn- 
an við 5 smál., 10—11 strillnbátarc og 10—15 róðrarbátar. Á Húsavfk er selt 
megnið af þeim vörnm, er flytjast til Snður-Þingeyjarsýslu. Upp- og útskipnn er
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afarerfið á þessnm stað. Nú er það áform Húsvikinga, að bryggjan verði byggð 
út á 12 teta dýpi og óska x/s framlags til þess, sem nema mnndi 125 þús. kr. 
Hefir vitamálastjóri gert nýja áætlun nm, að nái bryggjan fram á 3,3 metra dýpi, 
þá kosti hún um 204 þús. kr., og byggir nefndin tillögnr sinar á þeirri gerð 
bryggjunnar.

Húsvikingnm er mikið áhugamál, að þetta mannvirki verði sem allra 
fyrst unnið og telja þess hina mestn þörf. Það var í ráði hjá þeim að gera þarna 
sjóvarnargarð og góða höfn, en sakir þess hvað það mannvirki er afarkostn- 
aðarsamt og að þá skortir fé til að ráðast i svo mikið, þá vilja þeir að þessn 
sinni snúa sér aðeins að bryggjubyggingunni og telja, að allmikið sé við það 
nnnið fyrir héraðið að fá hana.

Keflvikingum er mikið ábngamál að fá bryggjn gerða bjá sér. Er þar engin 
bryggja, er skip geti lagzt við, og hafnleysa er á þessnm stað. Upp- og útskipnn 
er svo torveld á þessnm stað, að skip koma þar þvf nær aldrei, svo flytja verð- 
nr allar aðkeyptar vórnr á bilnm eða mótorbátnm frá Reykjavik eða Hafnarfirði, 
og innlendar framleiðslnvörnr (fisk) verður að flytja á sama hátt frá Keflavik og 
Suðnrnesjnm. Þótt þetta sé afardýrt, eins og siðar mnn sýnt verða, þá hefir það 
þó reynzt ódýrara heldnr en að fá skip til Keflavikur og skipa úr þeim þar, 
sérstaklega þegar veðnr hefir verið óhagstætt. Fyrir þessar sakir ern menn hættir 
við að fá skipin til Keflaviknr og vilja heldur vinna til að fá vörurnar fluttar 
með bilnm eða mótorbátum. Flutningarnir með þessum tækjum ern auðvitað 
dýrir, ódýrast 10 kr. á tonnið og npp i 30 kr. Falla á þennan hátt afarhá 
gjöld á vörnrnar, t. d. stnndnm tvöföld hafnargjóld til Reykjavfknrhafnar o. s. frv.

Sjávarútvegur er allmikill i Keflavik. Á siðastliðnn ári er talið, að fisk- 
framleiðslan bafi verið 11800 skpd.

Eftir þeim npplýsingum, sem liggja fyrir, þá mnn mega áætla meðalafla 
nm 10 þús. skpd. Salt er talið, að kauptúnið þnrfi um 2000 tonn, og kolaþórf 
hreppsins nm 1000 tonn. Vélbátar eru um 24 og olinþörf þeirra er talin 150U tn.

Af úlflutningsvörnm, ank fiskjarins, eru nm 1200 tn. af lýsi og 1000 tn. 
hrogn. Beinamjölsverksmiðja starfar i kanptúninn. Af þnrkuðum beinnm vorn 
flntt út 280 tonn siðastliðið ár. Fyrir flutninginn t. d. á saltinn einn telja þeir 
sig hafa greitt nm 20 þú$. kr. Er af þessu anðsætt, að þetta kanplún á við mikla 
erfiðleika að striða hvað flntningana snertir. Enda telja Keflvikingar, að sjávar- 
útgerð þeirra sé i stórhættn fyrir þessar sakir, ef erfitt gerist i ári. Ákveðið er að 
byggja þessa bryggjn á svonefndn Vatnsnesi.

Hefir vitamálastjórinn gert kostnaðaráætlnn, og ætlar hann, að verkið 
mnni kosta 250 þús. kr.

Óska þeir eftir, að rfkið styrki byggingn bryggjnnnar að */i hlnta, eða 
nm 80 þús. kr., en hreppsfélagið yrði þá að standa straum af 170 þús. kr., og 
óskar 2. þm. kjördæmisins eftir ábyrgð rikissjóðs fyrir lántökn (170 þús. kr.) til 
fyrirtækisins. En Keflvikingar telja engin vandkvæði á þvi, að þeim yrði nnnt 
að standa stranm af slikn láni, ef það t. d. fengist til 30 ára. Telja þeir sér 
samt sem áðnr visan hagnað af þessn fyrirtæki, boiið saman við þan kjór á 
flntningnm sinnm, er þeir verða að sæta nú. Drepa þeir og á það, að nágranna- 
hreppar þeirra hefðn mikið hagræði af þvi, að þessi bryggja yrði byggð, sakir
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þeu hvað flatningskostnaður þeirra yrði miklu minni, ef þeir gætn tekið nanð- 
synjar sínar i Keflavik, og þá jafnframt flutt þangað framleiðsluvörur sfnar. En 
af þessnm viðskiptnm fengju þeir þó nokkrar tekjur. Að lukum geta þeir þess, 
að þó þessi bryggja verði gerð, þá sé að vfsu ekki öruggt um, að skip geti at- 
hafnað sig við bryggjuna, hvernig sem viðri, en það myndi mjög sjaldan koma fyrir.

Þá hefír þm. Vestur-Húnvelninga óskað þess, að nefndin veitti fé til báta- 
bryggju á Hvammstanga, sem i ráði er að byggja þar. Vitamálastjóri hefir gert 
kostnaðaráætlnn yfir þessa bryggjugerð og telur, að hún muni kosta unr 100 
þós. kr. Gert er ráð fyrir að byggja skjólgarð 108 metra langan, sem nota megi 
sem bryggju að innanverðu. Bryggjudekkið er ráðgert að verði úr steinsteypu og 
meðfram ytri hlið þess 1 m. hár steyptur skjólveggur. Breidd bryggjunnar á að 
vera 7 metrar og nær út á 3,4 m. dýpi.

Á Hvammstanga er nú ein bryggja, sem er að verða ónýt, og er talið 
óhjákvæmilegt að byggja aðra bryggju á komandi sumri. Er talið, að sakir þess 
hvað erfið aðstaða er þarna til út- og uppskipunar, þá hafi sjávarútvegurinn 
á þessum stað ekki getað tekið eðlilegum framförum. Fer þm. V.-Húnv. fram 
á, að veittur verði i fjárlögum fyrir 1931 styrkur úr rikissjóði, */s hlntar kostnað- 
ar við byggingu bryggjunnar, 60 þús. kr.

Hreppsnefnd Eyrarhrepps f Norður-ísafjarðarsýslu fór fram á það við 
Alþingi i fyrra, að það tæki npp i fjárlög fyrir árið 1930 fjárveitingu til bryggju- 
gerðar i Hnffsdal, að npphæð 41000 kr. Finnbogi R. Þorvaldsson verkfræðmgur 
hafði gert rannsókn á lendingar- og hafnarbótum i Hnffsdal, og að þeim loknum 
gert kostnaðaráætlun yfir, hvað viðunanleg bryggja mundi kosta. Hefir bann 
áætlað, að hún muni kosta 82000 kr., en af þeirri upphæð óska þeir eftir, að 
rikissjóður greiði 41000 kr. styrk og ábyrgist 31000 kr. lán, er breppsnefndin 
telur sig þurfa að taka til þess að koma verkinu f framkvæmd. Nú befir fjár- 
veitinganefnd verið sent nýtt erindi um þetta mál, og er i því farið bins sama á 
leit og i fyrra, bæði um styrkveitingu og ábyrgð, að því er bezt verður séð.

Eins og kunnugt er, stunda Hnffsdælingar sjávarútveg. Ganga þaðan 8— 
10 mótorbátar 9—10 tonn á stærð, og auk þeirra ganga margir árabátar og 
minni mótorbátar. Uppskipun á afla á land úr hinum stærri bátum fer fram á 
smáuppskipunarbátum, sem dregnir eru á land með handafli. Þykja þessi störf 
hið mesta erfiði. Talið er, að sjómenn verði oft að vinna að þessari nppskipun 
í 5—6 tfma, ef vel aflast. Komi sjómenn að landi þegar lágsjávað er, ber það 
oft við, að þeir verða að fresta uppskipun þar til hærra er orðið f sjó. Hinir 
mestu erfiðleikar eru einnig á upp- og framskipun afurða og aðkeyptra vara. 
Þarf engum getum að þvf að leiða, að Hnffsdælingum er hin mesta nauðsyn á 
að fá þessa bryggju byggða.

Hreppsnefnd Vopnafjarðar hefir falið þm. Norður-Múlasýslu að fara þess 
á leit við Alþingi, að það veitti styrk f fjárlögum fyrir 1931 til bátabryggju á 
Vopnafirði.

Kostnaðaráætlun hinnar fyrirhuguðu bryggju hafði vitamálastjóri látið 
gera 1922, og var áætlað, að hún mundi kosta 49000 kr.

Leitað hefir verið enn álits vitamálastjóra, og telur hann, að ekki gerist 
þörf á að breyta þessari áætlun.

Alþt. 1930. A. (42. löggjafarþing). 79
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Þm. héraðsins telja bryggjuna mjðg naaðsynlega vegna sjávarútgerðar- 
innar í kaaptúninu og vegna upp- og útskipnnar vara. Óska þeir eftir, að Al- 
þingi veiti i fjárlögnm fyrir 1931 styrk til þessarar bryggjugerðar, er nemi */s af 
kostnaði bryggjnnnar. Fiskifélagið hefir heitið 2000 kr. styrk til þessarar bryggjn- 
gerðar, sem er hin hæsta fjárveiting, sem það veitir í þessu skyni.

Til nmbóta á bátalegnnni á Lambhússnndi á Akranesi er veitt i gild- 
andi fjárlögam 8500 (fyrri greiðsla). Þessi npphæð, er nefndin leggar nú til að 
veitt verði til þessa verks, er siðari greiðsla.

Loks hafa þm. Skagfirðinga farið fram á, að styrkur yrði veittnr úr rik- 
issjóði til byggingar bátabryggja i Haganesvik, 5 þús. kr., sem tekinn yrði i fjár- 
lög fyrir 1931. Vitamálastjóri hefir gert kostnaðaráætlun yfir bygging bryggjnnnar, 
og áætlar bann, að 200 metra löng bryggja mnni kosta 30 þús. kr. En hreppur- 
inn sér sér ekki fært að leggja i svo mikinn kostnað, aðeins 10 þús. kr. að sin- 
nm hluta, og verður þvi lengd bryggjannar að miðast við þessa fjárhæð, 10 þús. 
kr. frá hreppnnm og 5 þús. kr. úr rfkissjóði.

Alþingi hafði heimilað fyrir nokkrnm árnm 5 þús. kr. fjárveitingu til 
þessarar bryggju, sem ekki var notað. Telja þm., að nauðsyn þessarar bryggju 
sé mjög brýn, vegna aukinnar sjávarútgerðar á staðnnm og vegna uppskipunar 
og útskipunar á vörum.

Þegar nú nefndin hafði kynnt sér þessi erindi nm bryggjngerðir og lend- 
ingarbætur, daldist henni ekki, að á öllum stöðunum, sem bér am ræðir, er þess- 
ara mannvirkja hin brýnasta þörf. Henni lfzt þörfin fyrir þessi mannvirki svo 
augljós og aðkallandi á ölium stöðunnm, að bún treystir sér ekki til þess að
mæla með framkvæmd þessa verks á einnm staðnnm, en mæla á móti því á
öðrnm. Og nefndinni leizt, að brýn naoðsyn bæri til þess að fara að reyna að 
búa betur í haginn fyrir þessi héruð hvað þetta mál snertir. Hinsvegar treysti
nefndin sér á engan hátt til að leggja það til við Alþingi, að það veiti nú á einn
ári úr rfkissjóði yfir ’/* milljónar kr. til bryggjugerða og lendingarbóta. Nefndin 
hefir því tekið þann kostinn að leggja það til, að þessum greiðslum til hinna 
meiri háttar bryggjngerða verði jafnað niðnr á þrjú næstu árin með jöfnum 
greiðslum og að allar þessar bryggjur verði styrktar að */s eftir áætlnnnm þeim, 
er fyrir liggja yfir þessi mannvirki og drepið hefir verið á bér að framan, og 
verða þá þessar greiðslur eins og bér segir:

Til bryggjngerðar i Keflavík, 1. greiðsla af 3 ... kr. 27 500 
Til bryggjugerðar á Húsavik, 1. greiðsla af 3... — 22 000
Til bryggjug. á Hvammstanga, 1. greiðsla af 3 — 11 000 
Til bryggjugerðar i Hnifsdal, 1. greiðsla af 3 ... — 9 000
Til bryggjugerðar i Vopnafirði, 1. greiðsla af 2 — 8 000
Til bryggjngerðar i Haganesvík (ein greiðsla) ... — 5 000
Til lendingarbóta i Lambhússandi á Akranesi

(iokagreiðsla) ...................................................... — 8 500
Samtals kr. 91 000

Viðvikjandi framkvæmdum þessnm vill nefndin geta þess, að bún ætlast 
til, að trúnaðarmaður landsstjórnarinnar nm hafnar- og bryggjngerðir bafi náið
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eftirlit með framkvæmdnnum, og að landsstjórnin greiði ekki ríkissjóðsstyrkinn, 
fyrr en vissa er fyrir því fengin, að blutaðeigandi bérnð hafi þá peninga til, er 
þeim ber að leggja fram til fyrirtækjanna.

Hinsvegar leggnr nefndin eindregið á móti því, að ríkið taki á sig 
nokkrar ábyrgðir fyrir þeim hlnta kostnaðar við mannvirki þessi, sem héruðnn- 
nm ber að leggja fram.

14. gr.
Fjárveitingin til húsabóta á prestssetrum er hin sama i frnmvarpinn og 

verið hefir i nndanförnnm fjárlögum. Bisknp gerði nefndinni að vanda skýra 
grein fyrir þvf, hverra hnsabóta væri mest þörf á prestssetrum landsins næstn ár. 
Nefndi hann tvö prestssetur, sem ekki yrði komizt bjá að húsa árið 1931. Vorn 
það Mosfell í Mosfellssveit og Skinnastaðnr. Auk þess kvað hann þurfa viðbót- 
arstyrk til tveggja prestssetra, sem sé á Stað i Steingrímsfiiði, til þess að fnllgera 
húsið þar, ca. 2500 kr., og Ofanleiti i Vestmannaeyjnm, þar sem að visu er full- 
byggt npp, en prestnrinn sjálfnr hefir lagt til byggingaiinnar nál. 3000 kr. Lagði 
hann til, að veittar yrðn 30000 kr. til þessa fyrir árið 1931. Nefndin lét þó sitja 
við þá npphæð, sem i frnmvarpinn er, kr. 20000, meðfram vegna þess, að ekki 
er enn að fnlln ráðstafað þvi fé, sem ætlað er til þessara framkvæmda á yfir- 
standandi ári.

Þá koma breytingartill. nefndarinnar.
A. a. 1. (Laan biskaps/. Þetta er aðeins leiðrétting; launin rangt talin í 

frnmvarpinn.
A. b. 6. (Til bgggingar Hallgrimskirkja). Fjárveitinganefnd barst erindi 

frá nefnd þeirri, sem gengst fyrir þvi, að reist verði minningarkirkja Hallgríms 
Pétnrssonar á Sanrbæ á Hvalfjarðarströnd. Gerir hún ráð fyrir, að kirkjan verði 
reist árið 1931, og er kostnaðnrinn áætlaðnr allt að 45000 kr. Af því er nú 
þegar til i peningnm ca. 18000 kr., og hefir Saurbæjarsöfnuður ank þess lofað 
5000 kr. framlagi. Fór nefndin fram á 10000 kr. styrk frá Alþingi. Fjvn. féllst 
á að leggja til, að veittar yrðu til þessa alls 9000 kr„ er skiptist á 3 næstn ár.

B. I. c. (Kennsla i söng. Ngr liðar, 1000 kr./. Liðnr þessi hefir staðið í 
nndanförhum fjárlögnm, en hefir verið felldnr niðnr af frv. Hefir fénn verið varið 
til að kenna prestsefnnm söng og tón og þótt be,a mjög góðan árangnr. Æsktu 
nemendnr gnðfræðideildarinnar þess mjög eindregið, að fjárveiting þessi væri 
tekin npp i frumvarpið, og vaið nefndin ásátt nm það.

B. I. h. (Til N. Dangals, til forstöðu rannsóknarstofu háskólans). Eins og 
knnnngt er, er N. Dnngal dócent við háskólann, en hefir ank þess forstöðn rann- 
sóknarstofn háskólans. »Rannsóknarstörf þessi i þágn sóttvarna ern mikil, marg- 
visleg og mjög árfðandic, segir landlæknir i bréfi til nefudarinnar. Verk þessi 
hafa verið borgnð eftir umsömdum taxta og borgunin rnnnið til forstöðumanns- 
ins. Meginhlntinn hefir verið greiddnr úr rikissjóði. Nú hefir heilbrigðismálaráðn- 
neytið viljað breytiugu á þessu lannafyrirkomnlagi, en hinsvegar ekki enn komnir 
samningar á milli þess og forstóðnmannsins. Sendi hann beiðni nm, að honnm 
værn veittar 500 kr. á mánnði fyrir forstöðn rannsóknarstofnnnar. Með beiðni 
hans fylgja eindregin meðmæli frá háskólaráðinn og læknadeild háskólans. t sömn
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átt hnfga tillögur landlæknis, og er þeim fylgt hér að mestn, en lækknð sú fjár- 
hæð, sem farið var fram á og landlæknir mælti með, úr 6000 i 5000, og þar við 
tengt það skilyrði, að forstöðumaðnrinn verji öllnm starfstima sinnm nmfram há- 
skólakennsluna i þaifir stofunnar og tekjur hennar allar renni i rikissjóð.

B. I. h. (Til stúdentagarðsins, 25000/. Formaðnr stúdentaráðsins kom á 
fnnd nefndarinnar og skýrði henni frá þvi, að nú væri i ráði að reisa hinn vænt- 
anlega stndentagarð á snmri komanda, og væri þeim þvi nauðsyn á að fá þegar 
fé það, sem þeim hefir verið heitið úr rikissjóði. En það ern 100 þús. kr., sem 
þeim hefir áðnr verið veitt í fjárl., þannig að i fjárl. fyrir 1927 vorn 50 þús., í 
fjárl. fyrir 1928 25 þús. og i fjárl. 1929 25 þús.

Enga af þessnm fjárveitingnm hafa þeir notað sér enn, og skýrði form. 
stúdentaráðsins nefndinni frá, að það hefði verið samkomnlag á miili hans og 
fyrv. fjármálaráðherra, Magnúsar heitins Kristjánssonar, að fé þetta yrði látið 
standa inni hjá rfkissjóði þar til byrjað yrði á byggingnnni. Nú ern að minnsta 
kosti tvær hinar fyrri fjárveitingar úr gildi fallnar, og (ór þvi formaður stúdenta- 
ráðs fram á að fá endurveiting á þeim, eða 75 þús. alls, og hefir núverandi 
fjármálaráðherra veilt þeim ádrátt um útborgun á fjárveitingnnni fyrir árið 1929. 
Nefodin gat ekki orðið við þeirri beiðni, að endurveita þetta allt á sama árinu, 
en féllst á þessa npphæð (25 þús.).

B. II. b. (Námsstgrkir samkv. till. menntamálaráðs). Liður þessi var fyrst 
tekinn upp á siðasta þingi, sem kunnugt er, i þeim tilgangi að safna saman í 
eítt þeim námsstyrkjnm, sem áður höfðu verið veittir á einstök nöfn, og mennta- 
málaráði fengin i hendnr úthlutun þeirra. Ætlasl stjórnin sýnilega til, að þeirri 
regln verði haldið áfram, og er fjvn. henni sammála nm það. Aftnr á móti íéllst 
hún á það, eftir bendingu menntamálaráðs, að ekki myndi unnt að færa styrk- 
inn niður úr því, sem hann var ákveðinn á siðasta þingi, og færir hann þvi 
aftur i sama horf.

B. VI. b. 3. (Stgrimannaskólinn, til áhaldakaupa). Nefndinni barst erindi 
frá forstöðnmanni Stýrimannaskólans með beiðni nm 20 þús. kr. styrk handa 
skólannm til kennsluáhaldakaupa. Gerði hann nefndinni sömnleiðis grein fyrir 
þvi mnnnlega, að skólinn væri nú mjög orðinn á eftir timannm nm óli kennsln- 
tæki, og féllst nefndin á, að við svo búið mætti ekki standa nm svo merka og 
þarfa stofnnn sem stýrimannaskólinn hefir verið og er. Þó sá hún sér ekki fært 
að leggja til, að veitt yrði til þessa stærri npphæð en þetta (10000 kr.), enda 
álitnr hún, að með henni megi bæta úr hinnm brýnnstu þörfnm.

B. IX. e. (Iðnfreeðsla, fgrir 4000 kemnr 5000). Þennan lið hefir nefndin 
hækkað nm 1000 kr., sem hún ætlast til, að gangi til Jóns Signrðssonar stúdents, 
til að kynna sér til hlitar allar nýjnstn aðferðir við byggingar úr járnbentri stein- 
steypn. Hefir enginn lslendingur til þessa Iagt stnnd á þá fræðigrein, en þess 
telnr nefndin mikla þörf, jafnmikið og nú er byggt hér úr þvi efni og verður án 
efa i framtiðinni.

B. XII. 1. b. og 2. a. (Koennaskólar. Fgrir 18 þús. komi 21 þns. og fgrir 
12 þús. komi 14 þús.). Nefndin leggur til, að styrkirnir til kvennaskólans i Reykja- 
vik og kvennaskólans á Blöndnósi verði færðir i sama horf og i núgildandi 
fjárlögnm.
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B. XIV. (Til gagnfrœðaskóla Regkjaoikur, 3000/. Skóli þessi nýtur 2000 kr. 
styrks í núgildandi fjárlögum, og barst fjvu. beiðni frá skólanefnd uin að styrkur 
þessi yrði tvöfaldaður fyrir árið 1931. Leggur nefndin til, að skólanum verði 
veittur þessi styrkur (3000 kr.).

B. XV. I. (Tit húsmaeðrakennsla á Hallormsstað, 5000 krj. Á siðastliðnu 
snmri var bafin bygging húsmæðraskóla á Hallormsstað, með helmingsframlagi 
kostnaðar frá ríkissjóði. Verður byggingu þessari væntanlega lokið á sumri kom- 
anda, og hefst þá kennsla i skólanum á næsta hausti, og hefir forstóðukona 
þegar verið ráðin. Nú lá fyrir nefndinni beiðni frá forstöðunefnd byggingarinnar 
um styrk til rafveitu i sambandi við skólann, s(i kostnaðar af áælluðu verði 
stöðvarinnar, sem gert er ráð fyrir að kosti 70 þús. kr., og sömuleiðis um rekstr- 
arstyrk fyrir skólann á uæsta ári, 6000 kr. Nefndin sá sér ekki fært að verða 
við beiðni forstöðumanna um rafveitustyrkinn, en tók hinsvegar npp i tillögur 
sinar rekstrarstyrk til skólans (5000 kr.).

B. XV. 3. (Koenfélagið Ósk. Fgrir 5000 komi 6000/. Kvenfélagið Ósk á 
ísafirði heldur þar uppi húsmæðraskóla, sem Alþingi er kunnugt um, og er þessi 
skóli mikið sóttnr viðsvegar sð. 1 fjárl.frv. er áætlaður 5000 kr. rekstrarstyrkur 
til þessa skóla. Nú á félagið sjálft ekkert skólahús og verður að leigja dýrt hús 
til rekstrar hans. Hefir það þvi hafizt handa um ijársöfnun til húsbyggingar 
og sækir til Alþingis um 20 þús. kr. styrk til hennar. Nefndin sá sér ekki fært 
að mæla með því, en áleit rétt að hækka rekstrarstyrkinn ura 1 þús. kr. vegna 
þessa sérstaka kostnaðar.

B. XV. 4. (Sigrún Blöndal. Liðurinn fellur niðar/. Frú Sigrún Blöndal er 
ráðin forstöðukona við hinn væntanlega húsmæðraskóla á Hallormsstað, og fellur 
þá að sjálfsögðu niðnr húsmæðrafræðsla sú, sem hún hefir veitt forstöðu i Mjóa- 
nesi, og styrkur sá, sem til hennar er ætlaður i frumvarpinu.

B. 20. Til tþróltasambands tslands, 6000 kr. Fessi styrkur til íþróttasam- 
bandsins befir staðið í fjárlögunum undanfarið, en féll niður af vangá og er 
tekinn upp i tillögurnar eftir bendingu frá rikisstjórninni.

15. gr.
3. e. Ngr liðar. Hóladómkirkja, 1000 kr. Þessi fjárveiting hefir einnig staðið 

i undanförnum fjárlögum, og hefir fénu verið varið til að endurbæta hina fornu, 
merkilegu dómkirkju, og er nú langt komið að færa hana aftur i sitt fyrra horf. 
Þó vantar nokkuð á það enn, og er nú m. a. verið að safna eftirlíkingum af 
hinum gömlu myndum, sem teknar voru úr kirkjunni og flestar eru geymdar i 
forngripasafninu. Leggur nefndin þvi til, að fjárveiting þessi standi þar til þvi er 
lokið, sem kunnugir telja að verða muni innan skamms.

15. a. b. c. d. Ritstgrkir til Sigurðar Skúlasonar, Benedikts Björnssonar, Mar- 
geirs Jónssonar og Odds Oddssonar. Sigurður Skúlason hefir lokið meistaraprófi við 
Háskóla fslands, með menningarsögu sem aðalnámsgrein. Hefir hann nú tekið sér 
fyrir hendur rannsókn á ýmsum þáttum islenzkrar menningarsögu og Ieitað 
heimilda þar að lútandi i fjölda safna utanlands og innan. Sótti hann um 2000 
kr. styrk til þessa, er nefndin ekki gat að fullu orðið við, en áleit rétt að veita



honutn þennan styrk (800 kr.) sem uppörvun í starfi því, sem hann nú er 
að hefja.

Benedikt Björnsson, skólastjóri á Húsavik, er fyrir löngn landskunnnr maðnr 
fyrir ritstörf sfn. Hann er nútekinn að eldast, en á ólokið við ýms ritverk, sem hann 
hefir nndirbúið og þráir mjög að ganga frá að fnlln. En hann er félans maðnr 
og getnr ekki gefið sér tima til ólannaðra starfa, án nokknrs opinbers styrks. 
Margeir Jónsson og Oddnr Oddsson ern einnig alþjóð manna knnnir fyrir rit- 
gerðir i blöðum og tfmaritum nm ýms alþýðleg efni. Hniga ritstörf þeirra einkum 
að þvf að varðveita frá gleymsku ýmsan merkilegan alþýðufróðleik, sem ella 
rayndi fara i gröfina með þeiro og þeirri kynslóð, er þeir tilheyra. En ástæðnr 
þeirra að öðrn leyti leyfa þeim ekki að gefa sig við þessnm hngðarmálnm sinnm 
án þess að alþjóð manna rétti þeim hjálparhönd.

29. Sighoalur Borgfírðingur. Dáinn.
33. a. b. Til menningarsjóðs og þjóðleikhúss. Þessir liðir ern settir hér til 

jafnaðar á móti tekjuliðunnm: Til menningarsjóðs og af skemmtanaskatti, og gerð 
grein fyrir þeim i sambandi við breytingar á 5. gr.

16. gr.
Nefndin fékk f hendnr fjáihagsáætlnn Búnaðarfélagsins fyrir árið 1931, 

og vorn gjöldin samkvæmt henni 293 þús. Upp i það vorn eigin tekjnr félagsins 
áætlaðar 21 þús. Vantaði þá til 272 þús., sem félagið óskaði eftir að fá sem 
styrk frá A'þingi. Mikill hluti hinna auknn útgjalda félagsins stafar af hinnm sí- 
vaxandi félagssknp bænda nm búfjárrækt, sem styrktnr er af félaginn eftir á- 
kveðnnm reglum, og vex kostnaður þess þeirra vegna af sjálfn sér, eftir þvi sem 
félögnnnm fjólgar. Áleit nefndin, að ekki yrði komizt hjá þvi að anka styrkinn 
nokkuð, og leggnr því til þessa hækknn (10 þús.).

3. Sandgrœðsla. Fgrir 30 þás. komi 40 þás. í núgildandi fjárlögum ern 
ætlaðar 50 þús. kr. til sandgræðslu, þar af er sérstaklega ráðstafað 10 þús. kr. 
Hinn venjulegi styrknr er þvi 10 þús. krónum lægri i fjárlagafrv. En þegar at- 
hngaður er hinn mikli og góði árangnr, sem orðið hefir af sandgræðslnstarfinn 
undanfarin ár, ogsömuleiðis hin ótæmandi verkefni á þessn sviði, virðist óhngs- 
andi að draga úr þeirri starfsemi, nema nanðsyn krefji.

8. Raforknueitnr til almenningsþarfa ffgrir 10 þás. komi 15 þás.f. Styrknr 
þessi er eftir tillögnm nefndarinnar hinn sami og i núgildandi fjárlögnm.

10. b. Skóggrœðslan ffgrir 10 þás. komi 16 þás.f. Söknm siankinna nm- 
sókna nm skógargirðingar samkv. lögnm nm skógrækt frá Alþingi 1928 og vax- 
andi skógræktaráhuga i landinn, virtist nefndinni, að ekki yrði komizt bjá því 
að hækka skógræktarstyrkinn frá þvi, sem er i frnmvarpinn, og nægir þó þessi 
upphæð hvergi nærri til þeirra framkvæmda, sem fyrir liggja.

23. Ngr liður. Til Hákonar Á. Bjarnasonar, til skógraeklar- og sandgraeðslu- 
náms, 1200 kr. Styrknr þessi, sem veittnr er samkvæmt beiðni aðstandenda H. Á. 
B., hefir staðið í fjárlögum nokkurra nndanfarinna ára, enda mnn nám hans nú 
langt komið. Virtist nefndinni ekki rétt að svipta hann námsstyrk þessnm, sem 
hann mun hafa byggt á, enda er námið langt og dýrt og maðarinn sagðnr 
hinn efnilegasti.
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23. Nýr liðar. Til mjólkurniðarsaðuverísmiðjunnar Mjallar, 6000 kr. Þetta 
er sama fjárveiting og i núgildandi fjárlögum, og hafði hún ekki verið tekin upp 
í frumvarpið.

25. Nýr liðar. Til Gaðm. Einarssonar myndhöggvara, til þess að setja upp 
leirbrennsluverksmiðja, 5000 kr. Á siðari árum hefir íslenzkri leirbrennslu verið 
nokkur gaumur gefinn af ýmsum mönnum, og jafnvel hafinn undirbúningur að 
rannsóknum á íslenzkum leir, i þvi skyni m. a. af Búnaðarfélagi íslands. En 
sýnishorn þau, sem send hafa verið utan til rannsókna, hafa ekki úr því skorið, 
hversu nothæfur islenzkur leir sé til þeirra hluta. Nú hefir Guðmundur Einars- 
son frá Miðdal fengið úr þessu skorið fyrir itarlegar rannsóknir, sem hann hefir 
gert á innlendum leirnámum, og allvlðtækum tilraunum, sem hann hefir látið 
gera með islenzkan leir i Þýzkalandi. Niðurstaða þeirra tilrauna og rannsókna 
er sú, að sumar leirtegundir islenzkar standi ekki að baki beztu leirtegundum 
erlendum til ýmiskonar iðnaðar, og að til séu hér óþijótandi námur af notbæf- 
um leir til brennsln. Nú hefir hann brolizt i þvi að afla sér fnllkominna tækja 
til leiibrennslu, en vantar 5000 kr. til þess að kljúfa þann kostnað, og sækir 
hann nú nm þá hjálp til Alþingis. Nefndinni er það ljóst, hve stórkostlega þýð- 
ingu það getnr haft á mörgum sviðum, ef hægt er að koma hér á fullkominni 
innlendri leirbrennslu, og er þvi einróma fylgjandi að styrkja, með áðurnefndu 
fjárframlagi, þennan óvenjulega fjölhæfa og atorkusama listamann, sem þegar 
hefir lagt mikið fé og fyrirhöfn til undirbúnings þessarar merkilegu nýjungar.

17. gr.
13. a. b. c. d. e. f. Til styrktar- og sjákrasjóða. Alíir þessir liðir eru í nú- 

gildandi fjárlögum með svipuðnm upphæðum, en hafa verið felldir niður i frum- 
varpinu. Það varð ofan á í nefndinni að taka þá upp aflur, þar eð ekki er i ann- 
að hús að venda en til Alþingis fyrir þesskonar starfsemi.

18. gr.
II. b. 25. Nýr tiðar. Til Hrefna Einarsdóttar heknisekkja. Hrefna er ekkja 

Kristmunds heitins Guðjónssonar læknis. Hún er bæði eignalaus og heilsulaus og 
á eitt bam i ómegð.

II. c. 9. a. og b. Nýir tiðir. Til Pórðar ólajssonar og Páls Stephensens. 
Upphæðir þessar eru viðbætur við lögmælt eftirlaun þessara presta, svo að eftir- 
laun þeirra hvors um sig nái þúsund krónum alls.

II. c. 10. Jens V. Hjaltalin. Dáinn.
II. d. 12. Kristin Sveinbjarnardóttir. Dáin.
II. d. 31. Til Kamilla Briem. Þetta er ekkja séra Steindórs Briems i Hruna, 

háöldruð kona hans, er hefir engan viðbótarstyrk fengið fyrr.
II. e. 14. Nýr liður. Til Áslu Magnásdóttar. Ásta Magnúsdóttir er ekkja 

Tómasar Jóhannssonar kennara á Hólum, er dó siðastliðið sumar. Er hún, blá- 
fátæk og á tvö börn í ómegð.

II. f. 3. Hatlgrímur Kráksson. Dáinn.
II. i. 17. Nýr liðar. Til Oddnýj tr Gaðmandsdóttar júbilljósmóður. Oddný

\
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Guðmundsdóttir er ein bin elzta ljósmóðir, sem nú er á lífi hér á landi. Hún er 
nærfellt 80 ára og hefir gegnt Ijósmóðurstörfum i 52 ár.

II. i. 23. a. og b. Til Margrétar Jónsdóttar og Guðránar Jónasdóttar, Ijós- 
mœðra. Baðar þessar Ijósmæður eru nú hættar störfum sakir aldurs og þreytu 
og hafa sótt um eftirlaun til Alþingis. Þær eru báðar komnar á áttræðisaldur og 
hafa gegnt Ijósmóðurstörfum milli 20 og 30 ár. Nefndin áleit rétt að verða við 
beiðni þeirra, að taka þær i eftirlaunagreinina.

II i. 52. Ngr liðar. Til Sasie Briem. Eins og kunnugt er, dó Halldór 
Briem bókavörður siðastliðið ár, og sótti ekkja hans um 1200 króna eftiriaun. 
Við þeirri beiðni gat nefndin ekki oiðið, en leggur til, að henni verði veitt þessi 
npphæð (300 kr.).

23. gr.
a. Björn Sigarðsson. Er dáinn, svo að eftirlaun hans falla niður.
b. Ng málsgrein. Ekkja Pórólfs Becks skipstjóra. Þórólfur sál. skipstjóri 

var um 12 ár samfellt stýrimaður í þjónustu rikisins, en þar af stuttan tima hjá 
Eimskipafél. Islands. Var hann hvarvetna vinsæll og vel látinn. Nú hafa allir 
starfsmenn Eimskipafélagsins eftirlaunarélt hjá félaginu fyrir sig og ekkjur sinar, 
en þennan rétt missti Þ. B. þegar hann fór úr þjónustu Eimskipafélagsins. Þór- 
ólfur heitinn lét eftir sig ekkju og fjögur börn í ómegð. Búa þau austur við 
Reyðarfjörð og við óhægan efnahag, að kunnugra manna sögn. Fjárveitinganefnd 
barst erindi um það, að taka ekkju þessa upp i 18. gr. fjárlagafrv. með 500 
kr. styrk, og auk þess hundrað kr. handa hverju barni hennar. Á þetta gat 
nefndin ekki fallizt, en þótti hitt réttara, að veita þessa heimild til að láta greiða 
ekkjunni af útgerðarkostnaði »Esju< svipaða upphæð og hún hefði notið hjá 
Eimskipafélagi Islands, ef maður hennar hefði verið starfsmaður þess.

Alþingi, 7. marz 1930.

Ing. Bjarnarson, Bjarni Ásgeirsson,
formaður. fundaskr. og frsm. siðari kafla.

Jörundur Brynjólfsson, Jón Sigurðsson.
frsm. fyrri kafla.

Pétur Ottesen. Jón Ólafsson. Haraldur Guðmundsson.

Ed. 246. Nefndarálit

um frv. til laga um aukna landhelgisgæzlu.

Frá meiri hluta sjávarútvegsnefndar.

Sjávarútvegsnefnd hefir ekki getað fylgzt að i þessu máli. Minni hlutinn 
vill ekki láta frv. ná fram að ganga á þessu þingi og telur réttara að visa mál-
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inu til stjórnarinnar. Hinsvegar lílur meiu blntinn svo á, að brýna nauðsyn beri 
til að anka landhelgisgæzlnna, sérstaklega með tilliti til þess, að björgnnar- og 
eftirlitsstarfsemi við Vestmannaeyjar geti haldið éfram i svipuðn horfi og nndan- 
farin ár, en mjög hæpið, að það geti orðið nema með þvi að bæta við,einn 
varðskipi.

Þá væri og mikið nnnið við það, ef hið nýja skip, jafnframt þvi að 
annast björgnnar- og eftirlitsstarfsemi, gæti haft með höndnm fiskirannsóknir 
nmhverfis landið. Slikar rannsóknir mnndn vafalanst i framtiðinni hafa mikla 
þýðingn fyrir sjávarntveg landsmanna. ,

Meiri hl. nefndarinnar er það að visu Ijóst, að ankinn varðskipastóll 
rikisins hlýtnr að hafa i för með sér ankin útgjöld úr rikissjóði, því að nm leið 
og eftirlitið batnar, fækka brot og sektir fyrir ólöglegar veiðar í landhelgi.

En færi svo, að rikissjóði yrði nm megn að standast þann kostnað, sem 
leiddi af góðri landhelgisgæzln og björgnnarstarfsemi við strendnr landsins, þá 
virðist ekki óeðlilegt, að sjávarntvegurinn tæki tiltölulega meiri þátt I þeim kostn- 
aði en aðrir atvinnnvegir, þar sem það er lifsskilyrði fyrir þennan atvinnuveg, 
að haldið sé nppi góðri landhelgisvörn.

Meiri hl. nefndarinnar leggnr því til, að frv. verði samþykkt óbreytt.

Alþingi, 7. marz 1930.

Erlingnr Friðjónsson, H. Steinsson. 
form., með fyrirvara. frsm.

Nd. 247. Lög

um viðauka við lög nr. 36, 27. júní 1921, um samvinnufélög.

(Afgreidd frá Nd. 8. marz).

1. gr.
Á eftir fyrstu málsgr. 19. gr. laga nr. 36, 27. júni 1921, um samvinnu- 

félög, komi ný málsgrein, svo hljóðandi:
Þar, sem félag nær yfir tvær eða fleiri sýslur, má haga kosningum til 

félagsfunda eftir ákvæðunum um kosningar til fulltrúafunda i samvinnu- 
samböndum, þannig, að hver sýsla félagsins kemur i stað félags i samvinnu- 
sambandi og kýs sameiginlega fulltrúa til félagsfunda, eftir þvi sem samþykktir 
nánar ákveða.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Alþt 1930. A. (42. löggjafarþing). 80
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Ed. 248. Frumvarp

til laga um heimild handa ríkisstjórninni til að veita lögfræðikandidat Jóni 
Emil ólafssyni embætti á íslandi.

Frá allsherjarnefnd.

1. gr.
Rikisstjórninni skal heimilt að veita lögfræðikandídat Jóni Emil ólafs- 

syni embætti á íslandi.

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

Greinargerð.

Lögfræðingur sá, er ræðir um i frv. þessu, hefir sent nefndinni beiðni 
nm að flytja frv. til laga um það, að honum veitist samskonar réttur til embælta 
á tslandi eins og hann hefði lokið lagaprófi við Háskóla íslands. Fylgja þessari 
beiðni hans ýms meðmæli og skirteini, m. a. umsögn lagadeildar háskólans. 
Ettir að hafa athugað þessi skjöl, fellst nefndin á, að iétt sé að verða við beiðni 
nmsækjanda, og flytur þvi frv. þelta.

Nd. 249. Frumvarp

til laga um sveitabanka.

(Eftir 2. 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, samvihnu- 

kaupfélaga, banka eða bankaútibúa, með þvi skilyrði, að féð sé eingöngu 
notað til þess að lána það út aftur til sveitabanka, sem stofnaðir kunna að 
verða samkvæmt lögum þessum. Auk þess getur sparisjóðsdeild bankans veitt 
sjálf lán beint til rekstrarlánafélaga.

Vexti af lánum þessum ákveður stjórn Búnaðarbankans, að fengnu 
samþykki ráðherra.
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3. gr.
Samvinnukaupfélög, er gerast milliliðir um rekstrarlán samkv. 2. gr., 

skulu halda þeirri starfsemi algerlega aðgreindri frá kaupfélagsstarfrækslu 
sinni, með sérstakri bókfærslu og aðskildum fjárhag.

4. gr.
Sveitabankar eru rekstrarlánafélög með skyldum og réttindum sam- 

vinnufélaga. Þau skulu stofnuð og starfrækt samkvæmt lögum um samvinnu- 
félög, með þeim afbrigðum, er bér segir:

a. Félagsmenn skulu allir stunda einhverja tegund landbúnaðarframleiðslu 
og allir vera búsettir í sama byggðarlagi. Þeir mega ekki færri vera en 
10 og ekki fleiri en 50. Þó mega félagar vera fleiri, ef þeir eru allir innan 
sama hrepps.

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

Annar endurskoðandi félagsins skal kosinn af félaginu á venju- 
legan bátt, en binn skipaður af stjórn peningastofnunar þeirrar, er félagið 
skiptir við um rekstrarlán samkvæmt lögum þessum.

c. Félagsmenn ábyrgjast einn fyrir alla og allir fyrir einn allar skuldbind- 
ingar félagsins.

d. Árgjald i varasjóð félagsins og aðra óskiptilega tryggingarsjóði skal ákveða 
í samþykktuni, eigi minna samtals en svarar 1/iv/» ársvöxtum af öllum 
útlánum félagsins. Allur tekjuafgangur félagsins rennur í varasjóð.

e. Sveitabanka er heimilt að taka við innlögum með sparisjóðskjörum frá 
mönnum, sem búsettir eru á félagssvæðinu, til útlána handa félagsmönn- 
um eða ávöxtunar i tryggum peningastofnunum.

f. Félagsmaður getur jafnan sagt sig úr félagi með 6 mánaða fyrirvara til 
næstu áramóta, en um ábyrgð hans á skuldbindingum félagsins fer eftir 
lögum um samvinnufélög.

g. Undirskrift formanns og minnst helmings meðstjórnenda hans skuldbind- 
ur félagið.

5.
Stjórn sveitabanka ákveður hámark rekstrarláns fyrir bvern félags- 

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

Utanfélagsmönnum má ekki lána. 6

6. gr.
Hver félagsmaður setur félaginu veð eða aðra tryggingu, er félags- 

stjórn telur fullnægjandi, fyrir rekstrarláni sinu eins og það kann að vera á 
hverjum tima.
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7. gr.
Lán sveitabanka veitast gegn víxlum, skuldabréfum eða i reiknings- 

lánsviðskiptum.
Vixillán veitast eigi til lengri tima en 6 mánaða og eigi framlengd 

lengur en svo, að þau séu að fullu greidd á gjalddaga þeim, sem ákveðinn 
er i samþykktum félagsins. Reikningslán má veita til 1 árs i senn, er greiðist 
þá að fullu ásamt ákveðnum vöxtum.

Hver félagsmaður sé skuldlaus einu sinni á ári, á gjalddaga félagsins. 
Víkja skal manni úr lánsfélaginu, sem ekki stendur i skilum við félagið. Þó 
getur félagsstjórn gert undantekning frá þessum ákvæðum, ef sérstaklega 
stendur á.

Lánsfélag, sem ekki stendur í skilum við lánsstofnun, má svipta 
rekstrarláni næsta ár, eða lengur, ef miklar sakir eru.

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

lagsmenn hafa aðalviðskipti sin, þótt það sé utan félagssvæðis.
Þar getur og sveitabanki baft skrifstofu undir stjórn umboðsmanns, 

er annast reikningsbald, fjárgeymslu og útborganir bankans og tekur við inn- 
lögum og greiðslum til hans. En lán má umboðsmaður sveitabanka ekki 
veita, né takast á hendur ábyrgð fyrir bankans hönd, nema eftir sérstökum 
fyrirmælum eða umboði bankastjórnar i hvert sinn.

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

i þess stað keypt vixla einstakra félagsmanna með framsalsábyrgð félagsins. 
Slika víxla getur stofnunin endurselt með framsalsábyrgð sinni til sparisjóðs- 
deildar Búnaðarbanka Islands, enda séu vixlarnir vistaðir þar eða á þá rituð 
yfirlýsing um, að útgefandi og ábekingar fráfalli afsögn vegna greiðslufalls.

Nú verður víxill, sem sveitabanki befir ábyrgzt fyrir félagsmann sinn, 
eigi sýndur á greiðslustað til borgunar á gjalddaga, og glatast þá eigi víxil- 
rétturinn, ef útgefandi og ábekingar hafa, með orðunum »án afsagnarc eða 
annari slikri áritun á vixilinn, frúfallið afsögn vegna greiðslufalls.

Vixlar þeir, er sveitabanki ábyrgist fyrir félagsmann sinn, skulu jafnan 
meðtaldir innan takmarka láns hans samkv. 5. gr., og varasjóðsgjald greiðist 
af þeim eins og öðrum útlánum rekstrarlánafélaga samkv. 4. gr. d., enda 
skulu allir slikir vixlar tilfærðir i bókum sveitabanka.

10. gr.
Auk viðskipta sveitabanka við Búnaðarbanka íslands, með eða án 

milligöngu sparisjóða og annara peningastofnana, geta sveitabankar selt víxla 
sina eða tekið lán bvar sera vera skal.
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11- gr.
Um sparisjóðsstarfsemi sveitabanka gilda hin almennu löggjafarákvæði 

um sparisjóði, nema öðruvisi sé ákveðið i lögum þessum.

12. gr.
Stjórn sveitabanka skal í byrjun hvers árs sendu sýslumanni nafna- 

skrá yfir félagsmenn, og skal hún jafnan vera til sýnis þeim, er þess óska, 
í skrifstofu sýslumanns.

Samtímis skal og senda nafnaskrá félagsmanna til peningastofnunar 
þeirrar, er félagið skiptir við, og til Búnaðarbanka Islands.

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

un þeirri, er félagið skiptir við, og Búnaðarbankanum, afrit af endurskoð- 
uðum reikningum félagsins fyrir umliðið ár, með athugasemdum endur- 
skoðenda, svörum reikningshaldara og úrskurði aðalfundar. Ennfremur til- 
kynning um breytingar á samþykktum félagsins og nafnaskrá vfir stjórnendur 
þess og starfsmenn.

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

sveitabanka rétt að veðselja honum einu nafni tillekna flokka búpenings 
sins, framleiðslutækja og jarðarafurða, er hann á á hverjum tima eða eignast 
kann, til tryggingar skuldbindingum sínum við bankann.

Lausafjárveð sveitabanka víkur aðeins fyrir forgangskröfum samkv. 
82. gr. skiptalaga, nr. 3, 12. april 1878.

Fjármálaráðherra er heimilt að lækka lögákveðin þinglestrar- og 
stimpilgjöld fyrir slík veðskjöl.

Sveitabankar hafa lögtaksrétt fyrir öllum kröfum á hendur félags- 
mönnum sinum.

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

gefíð út leiðbeinandi fyrirmynd að samþykktum slikra félaga.

16. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd. 250. Nefndarálit

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 73, frá 7. mai 1928, um slysatryggingar. 

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin álítur frv. til bóta, en vill gera á þvi breytingar i samráði við 
framkvæmdastjóra slysatryggingarinnar. Biðtími iðntryggingarinnar verði 10 dagar,
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1 stað vikn, sem i frv. er, og fallast flm. frv. & það til samkomnlags. Greinilegra 
þykir að taka npp alla 2. málsgr. 4. greioar laganna i frvgr. Þá þykir og rétt 
að krefjast ekki réltarprófs út af slysnm, nema þegar slysatryggingin óskar þess 
eða lélegnm útbúnaði eða birðnleysi er nm slysið að kenna.

Nefndin leggnr þvi til, að frv. verfli samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM.
I. 1. gr. frv. orðist svo:

4. gr. 2. málsgr. orðist svo:
a. Ef meiðslin valda sjúkleika lengnr en 10 daga, þá skal greiða þeim, er 

fyrir slysinn varð, dagpeninga eftir þann tima og þangað til hann verðnr 
vinnnfær eða úrsknrðnr er felldnr nm varanlega örorkn eða maðnrinn deyr, 
þó ekki lengnr en 6 mánnði. Dagpeningar ern 5 kr. á dag; þó mega þeir 
aldrei fara fram úr */< af venjnlegn dagkanpi eða tekjnm mannsins við 
þá atvinnn, er hann hafði þegar slysið varð. Et hinn slasaði er lögskráð- 
nr skipverji, fer nm rétt hans eftir 95 gr. laga nr. 56, 30. nóv. 1914, fyrstn 
4 eða 8 viknrnar, en siðan eftir lögnm þessnm.

II. Á eftir 1. gr. frv. komi ný gr., er verðnr 2. gr. og orðist svo:
Sfðasti málsl. 12. gr. orðist svo:
Ef atvik að slysinn ern óljós efla mál ófnllnægjandi npplýst, eða ef 

ástæða er til að ætla, að slysið hafí orsakazt af hirðoleysi eða af lélegnm útbún- 
aði, eða slysatryggingin óskar þess einhverra ástæðna vegna, skal lögreglnstjóri 
halda réttarpróf í málinn.

Alþingi, 10. marz 1930.

Gnnnar Signrðsson, Héðinn Valdimarsson, Magnús Gnðmnndsson.
form. frsm. og fnndaskr.

Magnús Torfason. . Hákon Kristófersson.

Ed. 251. Nefndarálit

nm frnmvarp til laga nm skráning skipa.

Frá allsherjarnefnd.

Aðalbreytingin á gildandi Iögnm, er frv. þetta fer fram á, er sú, að hin 
daglegn störf við skráningn skipa og endnrskoðnn skipamælinga verði framkvæmd 
i skrifstofn skipaskoðnnarstjóra, i stað þess að eftir gildandi lögnm ern þan að 
mestn af hendi leyst sem ankastörf manna i fjármálaráðnneytinn. ,

Þar sem þegar hefir verið sett á stofn sérstök skipaskoðnnarskrifstofa 
samkv. lögnm nr. 58, 14. júni 1929, nm eftirlit með skipnm og bátnm og öryggi 
þeirra, þá telnr nefndin þessa breytingn eðlilega og leggnr til, að frv. verði sam- 
þykkt með eftirfarandi
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BREYTINGU.

Við 12. gr. Síðasti málsliðnr 1. málsgr. orðist þannig:
Þegar merki þessi eru orðin óiæsileg eða með öllu máð af, þá verður

skip ekki lengur viðurkennt skrásett fslenzkt skip.

Alþingi, 10. marz 1930.

Jón Baldvinsson, Ingvar Pálmason, Jób. Jóhannesson.
form. fundaskr. og frsm.

Ed. 252. Nefndarálit

um frv. til laga um rafinagnsdeild við vélstjóraskólann i Reykjavík.

Frá menntamálanefnd.

Nefndin mælir með þvi, að frv. verði samþykkt með nokkrum orða- 
breytingum, sem allar ganga i þá átt, að setja rafmagn eða raforka i samsett orð, 
eftir þvi sem við á, i staðinn fyrir orðið »raf«.

BREYTINGARTILLÖGUR.

1. Við 2. gr. 2. í stað »raf-« komi: rafmagns-.
2. Við 2. gr. 3. í stað »rafvéla« komi: rafmagnsvéla.
3. Vifl 3.

a. Fyrir »raffræði« á þrem stöðnm komi: rafmagnsfræði.
b. Fyrir »rafmælingum« komi: rafmagnsmælingum.
c. Fyrir »rafhlöðum« komi: rafmagnshlöðum.
d. Fyrir »rafvélum« komi: rafmagnsvélum.
e. Fyrir »raftækjum« komi: rafmagnstækjum.
f. Fyrir sallskonar raflagningu* komi: lagningu allskonar rafmagnstækja.
g. Fyrir »raftækja« komi: rafmagnstækja.

4. Við 5. gr. Fyrir »raflagnir« komi: rafmagnslagnir.
Fyrir »rafvélar« komi: rafmagnsvélar.
Fyrir »rafvirkjameisturum« komi: rafmagnsmeisturum.

5. Við 10. gr. Fyrir »rafvirkjameistara« komi: rafmagnsmeistara.

Alþingi, 10. marz 1930.

Páll Hermannsson, Erlingur Friðjónsson, Jón Þorláksson, 
form. fundaskr. frsm.
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Ed. 253. Nefndarálit

um frv. til laga um háskólakennara.

Frá fjárhagsnefnd.

Frv. þetta dagaði nppi i þinginu i fyrra. Þá hafði það verið til athugunar 
í fjárhagsnefnd Ed., er lagði með frv. Er það enn tillaga nefndarinnar, að frv. 
verði samþykkt óbreytt.

Ingvar Pálmason, 
form.

Alþingi, 10. marz 1930.

Jón Baldvinsson, Björn Kristjánsson.
fundaski. og frsm.

Ed. 254. Nefndarálit

um frv. til laga um útflutningsgjald af sild.

Frá minni hluta fjárhagsnefndar.

Meiri hluti nefndarinnar vill visa málinu til stjórnarinnar, en á það get 
ég ekki faliizt. Tel ég rétt, að lækkað sé útflutningsgjald af sild, og mæli þvi með 
frv., þótt ég hinsvegar kynni að geta sætt mig við einhverjar breytingar á þvi, 
ef fram koma.

Alþingi, 10. marz 1930.

Jón Baldvinsson, 
fundaskr., frsm. minni hl.

Ed. 255. Nefndarálit

um frv. til laga um breyting á lögnm nr. 40, 7. mai 1928, um breyting á jarð- 
ræktarlögum, nr. 43, 20. júni 1923.

Frá landbúnaðarnefnd.

Einn nefndarmanna (JBald) er frv. þessc ekki að öllu leyti samþykkur 
og skrifar nndir nál. með fyrirvara. En tveir (JónJ og JKr) leggja til, að það verði 
samþykkt með eftirfarandi
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BREYTINGU.

Við 1. gr. Greinina skal orða svo:
Áeftir 7. gr. komi ný grein. er orðist svo:
Nú gerir maðnr þnrrheyshloðn, og skai þá veita honnm styrk úr rfkis- 

sjóði, sem nemi kr. 0,75 á hvert metið dagsverk. Þó veitist engnm hærri 
npphæð en 750 kr.

Styrkir til þnrrheyshlöðnbygginga sknln ekki (ara fram úr 75 þús. kr. 
alls á ári.

Styrknrinn er bnndinn þvi skilyrði, að hlaðan sé byggð eftir fyrirmynd 
frá Búnaðarfélagi íslands og sé með þeirri gerð og þeirri stærð, er sam- 
svarar jörðinni, sem hlaðan er reist á.

Alþingi, 10. marz 1930.

Jón Jónsson, Jónas Kristjánsson, Jón Baldvinsson,
form. frsm. með fyrirvara.

Nd. 256. Breytingartillaga

við frnmvarp til laga nm sveitabanka.

Frá Héðni Valdimarssyni, Jóni A. Jónssyni og Magnnsi Torfasyni.

Þriðja málsgrein 14. gr. frnmvarpsins orðist svo:
Lausafjárveð sveitabanka víknr aðeins fyrir forgangskröfnm samkv.

82. og 83. gr. skiptalaga, nr. 3, 12. april 1878.

Nd. 257. Nefndaralit

nm frv. til laga nm breyting á jarðræktarlögnm, nr. 43, 20. júní 1923.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin hefir athngað frv. og ekki getað fnndið, að breyting þessi á 
jarðræktarlögnnnm sé réttmæt, heldnr hið gagnstæða. Rikissjóðnr leggnr árlega 
fram mestan hlnta þess fjár, sem Búnaðarfélagið hefir til meðterðar. Þar af 
leiðandi sýnist nefndinni ekki rétt, að Aiþingi sleppi nú þeim ihlntnnarrétti, sem 
það hefir nm stjórn félagsins.

Alpt 1930. A. (42. lfiggjafarþing). 81
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Engar likur getur nefndin séð, sem benda i þá átt, að Búnaðarfélaginu 
yrði betur stjórnað, þó breytt yrfli & þá leið, sem frv. á við.

Nefndin leggur því til, að frv. verði fellt.

Alþingi, 10. marz 1930.

Lárus Helgason, Jón Sigurðsson, Þorleifur Jónsson.
form. og frsm. fundaskrifari.

Einar Jónsson. Bernh. Stefánsson.

Nd. 258. Nefndarálit

um frv. til laga nm viðauka við lög nr. 40, 30. júii 1909, um sóknargjöld.

Frá meiri hlnta allsherjarnefndar.

Nefndin hefir ekki orðið sammála um frv. Meiri hlutinn (MT, GunnS og 
HV) telur frv. sjálfsagða réttarbót fyrir þá menn, sem eru utan viðurkenndra 
trúarfélaga, enda i fullu samræmi við 60. gr. stjórnarskrárinnar, 1. og 2. máls- 
grein, og leggur þvi til, að frv. verði samþykkt óbreytt.

Minni hlutinn mun senda frá sér sérstakt nefndarálit.

Alþingi, 7. marz 1930.

Gunnar Signrðsson, Héðinn Valdimarsson, Magnús Torfason.
form. frsm. og fundaskr.

Nd. 259. Frumvarp

til laga um refaveiðar og refarækt.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

I. KAFLl.

Um refaveiðar.

1. gr.
Skylt er sýslunefndum að sjá um, að hreppsnefndir hafi nmsjón og 

eftirlit með eyðing refa, eins og lög þessi mæla fyrir.
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2. gr.
Sérhver hreppsnefnd skal á hverju vori annast um grenjaleitir og 

grenjavinnslu i heima- og afréttarlöndum hreppsins, hvort heldur sem lönd 
þessi ligeja innan eða utan sýslufélagsins.

Nú eiga fleiri hreppar afrétt saman eða leitarsvæði, og skal þá upp- 
rekstrarfélagið eða sameiginlegur fjallskilafundur velja einn eða fleiri menn 
tíl þess að sjá um framkvæmdir þessara mála.

Heimilt er sýslunefndum að veita þeim hreppum undanþágu frá 
grenjaleitum, er fullvíst þykir, að ekkert gren sé til i heima- eða afréttar- 
löndum, enda hafi þar ekki fundizt dýr i tug ára.

3. gr.
Hreppsnefnd eða þeir, er upprekstrarfélag velur eða sameiginlegur 

fjallskilafundur fleiri hreppa, skulu ráða einn eða fleiri skotraenn til grenja- 
vinnslu í þeim löndum, er þeim ber að annast um samkv. 2. gr. Skal hann 
(þeir) reiðubúinn til grenjavinnslu hvenær sem gren finnst, ásamt með vöku- 
manni, sem ráðinn er af sömu aðiljum og skotmaður tekur gildan,

4. gr.
Óheimilt er öðrum en þeim, sem til þess eru ráðnir samkvæmt 3. gr., 

að vinna gren eða taka yrðlinga, nema atvik liggi svo til, að ekki hafi náðst 
i skotmann i tæka tið.

5. gr.
Þegar gren finnst, hvort heldur er i grenjaleit eða ekki, skal það 

aldrei yfirgefið,- ef kostur er. En finni það einn maður og geti ekki komið 
vitneskju til næsta bæjar nema fara sjálfur, skal hann gera það, en flýta skal 
hann sem mest för sinni og þegar i stað fara á grenið aftur og ekki yfirgefa 
það fyrr en skotmaður kemur. . Þó er ferðamanni ekki skylt að fara aftur á 
gren, þó finni. En skyldur er sá, sem vitneskju fær, að aðvara skotmann 
tafarlaust. Skal sá, er þannig varðveitir gren, fá vökumannskaup og aukaþókn- 
un, ef sérstök óþægindi eru.

6. gr.
Allir yrðlingar, sem teknir eru á greni eða annarsstaðar á víðavangi, 

eru eign þess sveitarfélags eða sveitarfélaga, er annast um grenjavinnsiu á þvi 
svæði samkv. 2. gr.

Nú eru yrðlingar teknir i heimalandi einstakra manna, og skal þá 
landeigandi og ábúandi fá samanlagt hálfan ágóða af sölu þeirra yrðlinga, er 
skiptist jafnt á miili þeirra.

7. gr.
Borgun til skotmanns og vökumanns fer eftir þvi, sem um semst við 

hreppsnefnd eða trúnaðarmann upprekstrarfélags eða leitarsvæðis.
Nú er gren unnið að einhverju eða öllu leyti á þann hátt, er segir 

i niðurlagi 4. greinar, og skal þá sá, er dýrunum náði, fá borgun, sem ekki



má vera undir helmingi þess, sem hinn raðni skotmaður hefði fengið, og 
aldrei meiri en hann hefði haft.
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8. gr.
Kostnað við eyðing refa i heimalöndum og afrétturn skal greiða úr 

sveitarsjóði, eða sveitarsjóðum eða sameiginlegum fjallskilasjóði, ef fleiri hreppar 
eiga afrétt saman.

Verði ágóði af grenjavinnslu, skal hann, að svo miklu leyti sem það 
kemur ekki i bága við ákvæði 6. greinar, renna i sveitarsjóð, sveitarsjóði eða 
fjallskila, eftir sömu hlutföllum og greiðsla kostnaðar.

9. gr.
Hreppsnefndir eða þeir, sem valdir hafa verið til þess að sjá um refa- 

eyðing samkvæmt ákvæðum annarar málsgreinar 2. gr., skulu fyrir gangna- 
niðurjöfnunarfund ár hvert, eða fjallskilafund þar, sem fleiri hreppar eiga afrétt 
saman eða leitarsvæði, leggja fram sundurliðaðan reikning yfir tekjur og 
kostnað við réfaeyðing i afréttar- eða heimalöndum þeirra.

10. gr.
Nú vinnast hlaupadýr á öðrum tíma en grenjaleit fer fram, og á þá 

skotmaður 10 kr. fyrir hvert dýr, er hann sannar, að hann hafi unnið.
Greiðist gjaldið úr hlutaðeigandi sýslusjóði.

11. gr.
Engu má raska á grenjum nema með samþykki og að fyrirsögn sveitar- 

stjórna. Ekki má láta hunda hlaupa á gren á grenjavinnslutimanum né hafa 
þar óþarfan umgang eða hark.

12. gr.
Sveitarstjórn heldur skrá yfir öll þekkt grén og gerir stutta lýsingu á 

þeim. Hún skal láta byggja vörður og skotbyrgi við gren, þar sem þörf er á, 
og halda þeim við. Hún getur og látið laga skemmd gren, sem auðunnin eru, 
en ónýta önnur, sem torunnin eru.

13. gr.
Sýslunefndum er heimilt að setja með reglugerð, er atvinnumálaráðu- 

neytið staðfestir, nánari reglur um framkvæmd laga þessara innan sýslunnar, 
svo sem um grenjaleitir, grenjavinnslu og kanpgreiðslu til skotmanna og annað, 
er lýtur að eyðing refa.
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II. KAFLI.

Um refarœkt.

14. gr.
Bannað er að geyma refi öðruvisi en í fulltryggum girðingum eðá 

annari öruggri vörzlu. Nú sleppur refur úr vörzlu og næst ekki. Skal þá eig- 
andi sæta að minnsta kosti 200 kr. sekt fyrir hvert dýr, sem sleppur.

15. gr.
Öll refaræktarbú skulu háð dýralækniseftirliti.

16. gr.
Atvinnumálaráðuneytið setur með reglugerð ákvæði um öryggi refa- 

girðinga, geymslu og flutning refa. Hreppstjórar i sveitum og lögreglustjórar 
í kaupstöðum skulu hafa sérstakt eftirlit með þvi, að geymsla refa sé svo 
örugg sem reglugerð ákveður.

17. gr.
Eigi má flytja út refi lifandi, nema þeir séu fallegir og vel aldir og 

fylgi dýralæknisvottorð hverri útflutningssendingu um ástand og heilbrigði 
dýranna á útflutningsdegi og hvort yrðlingar séu eða eldri dýr.

Þessi vottorð skulu staðfest af lögreglustjóra eða umboðsmanni hans.
Eigi má flytja út yrðlinga fyrir 20. sept.

18. gr.
Hvert refaræktarbú og annað refaeldi er skyldugt að borga allan 

kostnað, er eftirlit og annað, er búið varðar, hefir i för með sér, eftir reikningi. 
Verði ágreiningur um reikning, sker sýslunefnd úr.

19. gr.
Brot gegn lögum þessum og reglugerðum þeim, er samkvæmt þeim 

verða settar, varða sektum frá 20—5000 kr., er rcnna i hlutaðeigandi sýslusjóð 
þar sem brotið er framið, og skulu mál út af brotum sæta meðferð almennra 
lögreglumála.

20. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi fallnar reglugerðir þær um grenja- 

vinnslu og refarækt, er sýslunefndir hinna einstöku héraða haía sett, að þvi 
leyti er þær koma í bága við lög þessi eða reglugerð, er atvinnumálaráðu- 
neytið setur um refagirðingar.

Svo eru úr gildi nurain Jög nr. 48, 28. nóv. 1919, að þvi er snertir 
eyðing refa, og önnur lagaákvæði, sem koma í bága við lög þessi.

21. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Nd. 260. Breytingartillögur

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1931.

I. Frá Haraldi Guðmundssyni, Héðni Valdimarssyni og Sigur- 
jóni Á. Ólafssyni.
Við 2. gr. 9. (Skólagjöld).

Liðurinn fellur niður.

II. Frá Magnúsi Guðmundssyni.
Við 12. gr. 11. C. 2. (Viðurværi í Vífilsstaðahæli).

Fyrir »126000« kemnr ................................................

III. Frá Sigurði Eggerz.
Við 13. gr. B. II. a. 4. (Vestnrlandsvegnr).

Fyrir »40000« kemnr .................................................

IV. Frá Hannesi Jónssyni.
1. Við 13. gr. B. II. a. 4. Nýr líðnr:

Húnavatns«ýsluvegnr ..................................................
2. Við 13. gr. B. II. a. 6. (Vatnsskarðsvegnr).

Liðnrinn fellnr niðnr.

V. Frá Einari Jónssyni, Gunnari Sigurðssyni og Jóni ólafssyni. 
Við 13. gr. B. VII. 1. (Akfærir sýsluvegir).
a. Fyrir »40000« kemnr .........................................................
b. Við athngasemdina bætist:

Þar af 12000 kr. tillag til Fjallabaksvegar I Rang- 
árvallasýslu.

VI. Frá Jörundi Brynjólfssyni.
Við 13. gr. B. VIII. Nýr (rómv.) Jiður:

Til ferju á Hrosshyl í Þjórsá ..................................

VII. Frá Pitri Ottesen.
Við 13. gr. B. XII. Nýr (rómv.) liðnr:

Styrknr til Þorsteins Þorsteinssonar, til þess að reisa
gistibús á Húsafelli .................................................................

VIII. Frá Jóni A. Jónssyni.
Við brtt. 229, 17. Við 13. gr. D. III. (Nýjar slmalagningar).
a. Fjárhæðin hækki nm 20000 kr.
b. Við liðinn bætist aths.:

127200

70000

15000

52000

250

4000
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t*ar af 20000 kr. til nýrrar símalínu frá Sandeyri til 
Staðar í Grunnavík og frá Arngerðareyri til Melgraseyrar.

Tii vara:
a. Fjárhæðin hækki um 12500 kr.
b. Við liðinn bætist aths.:

Þar af 12500 kr. til nýrrar simalinu frá Sandeyri til 
Staðar i Grunnavik.

IX. Frá Haraldi Guðmundssyni, Jóni Ólafssyni, Jóni .4. Jóris- 
syni, SigarjóniÁ, Ólafssyni og Gúnnari Sigurðssyni.
Við 13. gr. D. VI. Nýr liður:

Til að reisa lofttalstöðvar á ísafirði og Horni...........

X. Frá Ólafi Thors.
Við brtt. 229, 24. Við 13. gr. E. VIII. (Bryggjugerðir og 
lendingarbætur).
a. Fyrir »91000« kemur .........................................................
b. Aftan við liðinn bætist aths.:

Af upphæðinni skal verja 6000 kr. til bryggjugerðar 
i Grindavik, gegn tvöföldu framlagi annarsstaðar að.

XI. Frá Haraldi Guðmundssyni.
Við brtt. 229, 30. Við 14. gr. B. II. b. (Námsstyrkur samkv. 
ákvörðun menntamálaráðs).

Fyrir »12000« kemur ..................................................

XII. Frá Jóni ólafssyni, Jóni Sigurðssyni og Pétri Ottesen.
1. Við 14. gr. B. III. b. 11. (Skólastjórnarkostn. Menntask.). 

Liðurinn fellur niðnr.
2. Við 14. gr. B. IV. b. 2. (Skólastjórnarkostn. Akureyrarsk.). 

Liðurinn fellur niður.

XIII. Frá Haraldi Gúðmundssyni.
Við 14. gr. B. VII.

Athugasemdin (um skólagjöld) fellur niður.

XIV. Frá Haraldi Guðmundssyni og Magnúsi Torfasyni.
Við 14. gr. B. XV. 3. (Kvenfélagið Ósk). Nýr liður:

Til sama félags, byggingarstyrkur, ^lt kostnaðar, 
fyrri fjárveiting .......................................... ... ...........

XV. Frá Lárusi Helgasyni.
Við 14. gr. B. XV. 4. Nýr liður:

Til húsmæðrafræðslu í Vik í Mýrdal..................

10000

97000

15000

10000

• •• 1500
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XVI. Frá Sigurjóni .i. ólafssgni.
Við 14. gr. B. XVII. (BlindrakeDDsla). Liðinn skal orða svo:

Til blindrakennslu:
a. Til kennsln blindra barna, sem send ern ntan til 

náms, gegn jafnmikln framlagi annarsstaðar að 1000
b. Til Signrbjargar Sveinsdóttnr, til framhaldsnáms á

blindraskóla i Kanpmannahöfn...............................  1200
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2200

XVII. Frá Jóni Ólafssgni, Jóni Sigurðssgni og Pétri Oltesen.
Við 14. gr. B. XX. (íþróttakennsla).

Liðnrinn fellnr niðnr.

XVIII. Frá Soeini ólafssgni.
Við 15. gr. 7. b. Nýr liðnr:

Til amtsbókasafnsins á Seyðisfirði ..........................
enda skal starfrækja safnið i samráði við sýslu-

nefnd Snður-Múlasýslu og bæjarstjórn Neskanpstaðar.

XIX. Frá Asgeiri Ásgeirssgni og Ólafi Thors.
Við 15. gr. 19. Nýr liðnr:

Til Arndisar Björnsdóttnr, til leiklistarnáms erlendis

XX. Frá Haraldi Guðmundssgni og Jóni A. Jónssgni.
Við 15. gr. 19. Nýr liður:

Til Sigrúnar Magnúsdóttnr, til leiklistarnáms við leik-
skóla konunglega leikhússins i Kanpmannahöfn ..................
jt'i/ vara ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

XXI. Frá Magnúsi Jónssgni.
Við 15. gr. 20. Nýr liðnr:

Til Karlakórs Reykjavikur, til söngnáms..................

XXII. Frá Haraldi Guðmundssgni.
Við 15. gr. 20. Nýr liðnr:

Til Gnnnars Hallgrimssonar, til þess að kynna sér
stjórn hljómsveita erlendis og Ijúka námi i fiðlaleik.........
jf'i/ vara ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

XXIII. Frá Magnúsi Jónssgni.
Við 15. gr. 20. Nýr liður:

Til Þórðar Kristleifssonar, ntanfararstyrknr til söng- 
fræði- og söngkennslnnáms • ♦ •

1000

2000

2000
1500

1000

2000
1500

1500
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XXIV. Frá Haraldi Guðmundssyni.
Við 15. gr. 21. (Skáldastyrknr og listamanna).

Fyrir »6000« kemnr..................................................

XXV. Frá Magnúsi Jónssgni.
Við 15. gr. 29.

Til Stúdentaráðs Háskóla íslands, til þess að starf- 
rækja npplýsingaskrífstofn ..................................................

XXVI. Frá Magnúsi Guðmundssgni.
Við 15. gr. 33. Við liðinn bætist atbngasemd:

Þar af til Gnðmnndar Friðjónssonar skálds...........

XXVII. Frá Lárusi Helgasyni.
Við 16. gr. 3. Nýr liðar:

Til áveitn og sandgræðsln í Meðallandi ...........

XXVIII. Frá Jóni Sigurðssgni og Magnúsi Guðmundssgni.
Við 16. gr. 8. Nýr liður:

Styrknr til raforkuveitu nm Skagafjörð, 1. greiðsla af 3

XXIX. Frá fjárveitinganefnd.
Við 16. gr. 19. (Fiskifélagið).

Fyrir »75000« kemnr ..........................................

XXX. Frá Magnúsi Jónssgni.
Við 16. gr. 26. Nýr liðnr:

Til Ingo L. Lárnsdóttnr, til þess að safna fyrir-
myndom forns listiðnaðar i sófnnm eriendis ..................
'Æ'il vara ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

XXXI. Frá Jóni Ólafssgni.
1. Við 16. gr. 27. Nýr liðnr:

Til Kvenfélagasambands íslands..........................
2. Við 16. gr. 28. (Samband norðlenzkra kvenna).

Liðnrinn fellnr niðnr.
3. Við 16. gr. 29. (Samband austfirzkra kvenna).

Liðnrinn fellnr niður.
4. Við 16. gr. 30. (Bandalag kvenna).

Liðnrinn fellnr niðnr.

XXXII. Frá Sigurjóni A. Ólafssgni 
Við 16. gr. 33. Nýr liður:

Til Sjómannafélags Reykjavíknr, til starfræksln 
lesstofn fyrir sjómenn og til ráðningastarfsemi..................

Alpt 1930. A. (42. löggjafarping).

12000

1500

1500

5000

75000

90000

3500
3000

10000

5000
82
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XXXIII. Frá Jóni Olafssyni og Pétri Ottesen.
Við 17. gr. 11. (Stórstáka íslands).

Fyrir »8000« kemar................................................. 15000

XXXIV. Frá Ólafi Thors.
Við 17. gr. 13. Nýr liður:

Til styrktarsjóðs Margrétar Bjarnadóttur frá Bergvik, 
til hjálpar fátækum ekkjum og börnum sjómanua i Gerða- 
og Keflavikurhreppum................................................................. 800

XXXV. Frá Jóhanni Jósefssyni.
Við 18. gr. II. f. 25. Nýr iiður:

Til Þórodds Bjarnasonar pósts .................................. 1200
Til vara......................................................... .......................... 1000

XXXVI. Frá ólafi Thors, Haraldi Guðmundssyni, Ásgeiri Ásgeirs- 
syni og Sigurði Eggerz.
Vrð 18. gr. II. g. 12. Nýr liður: . ,

Til Guðmundar Kambans .......................................... 2000

XXXVII. Frá Ólafi Thors.
1. Við 18. gr. II. i. 52. Nýr liður:

Tii Carls Axels Möllers fyrrv. simstöðvarstjóra......... 600
2. Við 22. gr. III, Nýr liður:

Að ábyrgjast fyrir Keflavíkurhrepp allt að 83 þús. kr. láni ^1/3 
hluta kostuaðar við bryggjugerð í Keflavik), gegn endurábyrgð sýslu- 
nefndar Gullbringusýslu.

XXXVIII. Frá Jóni Sigurðssyni og Magnúsi Guðmundssyni.
Við 22. gr. III. Nýr liður:

Að ábyrgjast, gegn endurábyrgð sýslunefndar Skagafjarðarsýslu, 
allt að 500 þús. kr. láni til raforkuveitu um Skagafjörð, enda sé verkið 
unnið undir yfirumsjón landsstjórnarinnar.

XXXIX. Frá Soeini Ólafssyni.
Við 22. gr. III. Nýr liður:

Að ganga i ábyrgð fyrir allt að 100 þús. kr. láni fyrir Sam- 
vinnufélag Eskfirðinga til kaupa á fiskiskipum, enda nemi iánið eigi 
meiru en s/4 af kaupverði skipanna fullbúinna tii fiskiveiða. Lánið 
skal trygst með sjálfskuldarábyrgð félagsmanna og ábyrgð Eskiljarðar- 
hrepps. Forstöðumaður félagsins og annar endurskoðandi skulu sam- 
þykktir af rikisstjórninni.

XL. Frá Jörundi Brunjólfssuni og Jóni ólafssyni.
Við 22. gr. III. Nýr liður:

Að greiða séra Kjartani Helgasyni fyrrv. prófasti i 
Hruna full prestslaun.
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Nd. 261. Nefndarálit

um flóabátaferðir.
Frá samgöngumálanefnd.

Nefndinni berast ávallt kröfnr nm aukinn styrk til flóabáta. Þessar kröf- 
nr nm aukinn styrk stafa sumpart af þvi, að á striðsárnnum og nokkuð lengi 
eftir striðið vorn þessar flóaferðir reknar með stórtapi, og ern fyrirtæki þessi 
viðast hlaðin sknldom. Af sömn ástæðum er það, að á nokkrum stöðnm ern 
farkostir óhentugir, ófullkomnir og of dýrir í rekstri. Verður vart hjá þvi kom- 
izt, að rikissjóður blanpi undir bagga með styrk til kaupa á nýjnm bátnm, t. d. 
á lsaQarðardjúpi og Breiðafirði.

Nefndin gerir þó engar tillögur í þessu efni nú, þvi nndirbúningnr i hér- 
nðunnm er ekki svo fuilkominn, að tiltækilegt þyki að bera fram ákveðnar 
tillögnr.

Flateyjarbátur befir hait 12 þús. kr. kostnað við kaup á nýrri vél. 
1 'járl. 1930 er veittor 1000 kr. styrkur tilkaupa á vélinni. Austur-Barðastrandar- 
sýsla leggur fram 2000 kr., og vill nefndin fallast á að veita nú 1000 kr., þannig, 
að tillag rikissjóðs verði jafnt tiilagi sýslunnar.

Nefndin leggur til, að varið verði til flóabáta og annara bátaferða árið 
1931 91000 kr. og styrknnm skipt þannig:

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8. 
9.

10.
11.
12.
13.

Borgarnesbálnr, enda fari hann 10 ferðir til Breiðafjarðar ...
Djúpbaturinn .................................................................................
Hornafjarðarbátnr ......................................................... .........
Til bátaferða innan Austur-Skaftafellssýslu, þar af 800 kr. ti
Öræflnga ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Til millilandaskips. með viðkomum við Rangársand (Hallgeirsey
Vik, Skaftárós og Hvalsiki ......................................................... .
Rangársandsbátnr ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Hvalfjarðarbátur.............................................................................. .
Ranðasand&bátnr, enda sé styrknnm varið i þágn Rauðsendinga 
Mýrabátur ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Langeyjarnesbátur .................................. ..................................
Lagaifljótsbátur......................................................................................
Eyjafjarðarbátur................................................ ..............................................
Flateyjarbátur ......................................................................................
Sami npp i kostnað við kaup á nýrri vél..................................

31000 kr. 
19000 — 
7000 —

2500 —

4000 —
900 —

1500 —
500 —
300 —
300 —

1000 — 
15000 — 
7000 -
1000 — 

91000 kr.Alls .

Þvi miður hafa nefndinni ekki borizt skýrslur þær um starfsemi flóa- 
bátanna, sem nefndin telur afarmikils um vert að fyrir Iiggi, tii þess að hægt sé 
að dæma um af fuliri þekkingu, hvort nauðsyn sé aukinna ferða og þá aukins 
styrks, eða úr megi að skaðlausu draga. Aðeins frá tveim bátafélögum, Djúp- 
bátnnm og Flateyjarbátnnm, hafa nefndinni borizt reikningar og áætlanir.
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Þar sem nefndin lítur svo á, að nauðsynlegt sé, að stjórn og þing fái 
fulla vitneskju um störf þau, sem innl eru af hendi af þeim, sem annast flóa- 
bátaferðir, þá vill nefndin gera það að tillögu sinni, að stjórnin borgi ekki siðasta 
fjórðung styrksins, fyrr en beuni berast þessi skilriki: Rekstrar- og efnabags- 
reikningar, fargjalds- og farmgjaldsskrár, ferðaáætlanir og skýrsla um flutnings- 
magn, svo og tölu farþega. Þetta á aðeins við um bina stærri báta.

Nefndin hefir borið tillögur sfnar um skiptingu styrksins og styrks- 
upphæðina undir formann samgöngumálanefndar efri deildar, og samþykkir bann 
tillögur nefndarinnar.

Alþingi, 11. marz 1930.

Gunnar Sigurðsson, Hannes Jónsson, Sigurjón Á. Ólafsson. 
formaður. fundaskrifari.

Jón A. Jónsson, Hákon Kristófersson.
frsm.

Nd. 262. Frumvarp

til laga um breyting á áfengislögum, nr. 64, 7. mai 1928.

(Eftir 3.umr. i Ed.).

1. gr.
Aftan við 7. gr. laganna bætist:

z Heimilt er að ákveða i reglum þessum, að brot gegn þeim varði sektum, 
frá 100 til 500 krónum, nema þyngri hegning liggi við eftir lögum þessum.

2. gr.
Upphaf 8. gr. laganna orðist svo:
Upptæk skal gera og ónýta öll áböld o. s. frv.

3. gr.
Aftan við 14. gr. laganna bætist þriðja málsgr., svo hljóðandi:
Hver, sem aflar sér áfengis undir þvi yfírskini, að hann þurfl á því

að halda í lögleyfðum tilgangi, en notar það til nautnar, skal sæta sektum.

4. gr.
a. Fyrsta málsgr. 21. gr. laganna orðist svo:

Láti læknir af hendi áfengi eða áfeng lyf eða lyfseðil á áfengi, hvort
heldur er handa mönnum eða dýrum, án þess að hafa gengið úr skugga



Þingskjal 262 653

um það með rannsókn, að áfeugi sé nauðsynlegt til lækninga, eða hann 
misbeitir á annan veg lækningaleyfi sínu, til að útvega mönnum áfengi 
til neyzlu, eða hann brýtur reglur þær, er settar eru eða settar verða til 
tryggingar þvi, að áfeng lyf verði ekki höfð til nautna, heldur aðeins til 
lækninga, skal hann sæta refsingu samkvæmt 38. gr. þessara laga.

b. Siðasta málsgr. 21. gr. falli burt.

5. gr.
Fyrir orðin i 27. gr. laganna »auk sektar skal greiða 40 krónur á 

hvern lítra þess áfengis, er innflutt er< komi: Auk þess greiðist i sekt 40 kr. 
á hvern litra þess áfengis, er innflutt er.

6. gr.
Fyrir orðin i 30. gr. laganna: »Brot gegn 6. gr. varða sektum samkv. 

27. gr. 1, og skal sökunautur ennfremur sæta fangelsk, komi:
Brot gegn 6. gr. varða sektum, 500—5000 krónum, og skal sökunautur 

ennfremur sæta fangelsi, ef áfengið hefir verið ætlað til sölu eða veitinga 
fyrir borgun.

7. gr.
Fyrri málsgr. 32. gr. laganna orðist svo:
Brot gegn fyrri málsgr. 11. gr. eða gegn þeim reglum, er settar eru 

eða settar verða samkv. annari málsgr. sömu greinar, eða gegn þeim öðrum 
ákvæðum þessara laga, sem banna að veita, gefa, selja eða láta af hendi á- 
fengi til annara manna, varða sektum frá 500 til 5000 krónum. Sé brotið 
itrekað, varðar það sektum frá 1000 til 10000 krónum.

8. gr.
Siðasta málsgr. 38. gr. laganna falli burt.

9. gr.
Fjórða málsgr. 45. gr. lagauna orðist svo:
Brot á þeim reglum, sem settar eru eða settar verða um meðferð 

vínanna, varða seklum samkvæmt þessum lögum, og má i reglunum kveða 
svo á, að refsa skuli fyrir hlutdeild i brotum á reglugerðarákvæðunum.

10. gr.
Þá er lög þessi hafa öðlazt staðfestingu konungs, skal iella texta þeirra 

inni meginmál áfengislaga, nr. 64, 7. maí 1928, og gefa þau út þannig breytt.
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Nd. 263. Nefndarálit

um frv. til laga om tekjnskatt og eignarskatt (þskj. 65).

Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.

Fyrir nefndinni lágn frv. bæði meiri hlutans eg minni hlutans í milliþinga- 
nefndinni i tolla- og skattamálum nm tekjnskatt og eignarskatt.

Þegar afstaða var tekin til málsins, var einn nefndarmanna (HV) ekki á
fnndi.

Meiri hl. nefndarinnar telnr ekki fært með skatthækknn á þessnm tekjn- 
stofni rikissjóðs að ganga svo á tekjnstofn sveitar- og bæjarsjóða sem frv. minni 
hl. gerir, og heðr þvi hallazt að frv. meiri hl. Með frv. minni hl. væri að visn 
séð betnr fyrir tekjnþörfnm rfkissjóðs, en sveitar- og bæjarsjóðir stæðn þá tekjn- 
sueyddir eftir með jafnstóran hluta af ntgjóldnm til opinberra þarfa og áður, 
nálægt ’/* af samlögðnm þörfum til opinberra útgjalda. Þykir meiri hl. nefndar- 
innar i þvi hvorki sanngirni eða fyrirbyggja. Útsvörin ern langsamlega megin- 
tekjnr sveitar- og bæjarsjóða og nær þvi hinn eini tekjnstofn margra þeirra, og 
þan mega teljast nær algerlega hinn sami tekjnstofn sem tekjn- og eignarskattnr- 
inn. Allt þangað til tekjn- og eignarskattslögin vorn sett 1921, mátti svo heita, að 
sveitar- og bæjarsjóðir hefðn þennan tekjnstofn nær óskertan. Siðan bafa útgjöld 
þeirra hraðvaxið án þess að öllnm fjölda þeirra hafi verið séð fyrir nokkrnm 
nýjnm tekjostofnnm.

Þótt meiri hlntinn hafi ekki getað faliizt á tillögnr minni hl. fmilliþinga- 
nefndinni að þessn leyti, hefir bann samt tekið tillit til tillagna hans nm ýms 
önnnr smærrí atriði, og kemnr það fram i breytingartillögum nefndarinnar.

Inuan nefndarmeirihi. er ágreiningnr nm eitt atriði f frv. meiri hl. 
milliþinganefndarinnar, en það er niðnrfelling þess ákvæðis, að tekjn- og eignar- 
skatt og útsvör megi draga frá skattskyldnm tekjnm. Tillaga nefndarinnar 
nm að helminga þessi útgjöld til frádráttar er miðlonartillaga, sem snmir af 
nefndarmönnnm ern þó óbnndnir við, en sem ætla má, að meiri hlnti þingsins 
geti fallizt á, og er hið sama að segja um snmar aðrar breytingartillögnr nefnd- 
armeirihlntans.

Með þessnm formála leggnr meiri hl. nefndarinnar til, að frv. verði gert 
að lögnm á þessn þingi með eftirfarandi

BREYTINGUM.

1. 3. og 4. málsgr. 2. gr. orðist svo:
Þeir menn, er starfa erlendis f þjónnstn bins islenzka rikis, sknln nndan-

þegnir tekjnskatti af þeim lannnm, sem þeir fá fyrir þan störf.
Ríkisstjórninni er beimilt að gera samninga við stjórnir annara rfkja nm

gagnkvæmar fvilnanir á tekjn- og eignarskatti og sveitagjöldom þeirra fslenzkra



Þingskjal 263-264 655

og erlendra rikisborgara, sem eftir gildandi skattlöggjöf rikjanna eiga að 
greiða skatt af sömu tekjum eða eignum í hvorutveggja rikjanna.

2. Við 10. gr.
a. 2. og 3. málsgr. orðist svo:

Skattskyldar tekjur vátryggingarfélaga, sem starfa hér á landi, telst sá 
hlu'i heildarágóðans, sem svarar til hlutfallsins á milli iðgjaldatekna fé- 
lagsins hér á landi og allra iðgjaldatekna þess.

Fjármálaráðherra getur selt fyrirmæli um heimild innlendra vátrygging- 
arfélaga............vátryggðum.

b. 5. málsgr. orðist svo:
Samvinnufélögum ber ekki að telja með tekjum sinum lögboðið tillag 

til varasjóðs, samkv. 24. gr. laga nr. 30, 27. júni 1021, né verðlagsuppbót 
þá, er þau úthluta félagsmönnum sinum af eigin vöruskiptum þeirra af 
innlendum og erlendum vömm, hvort heldur sem verðlagsuppbótin er 
færð þeim til tekna i viðskiptareikningi eða stofnsjóðsreikningi, en verð- 
lagsuppbótin á innlendum vörum er skattskyld bjá hinum einstöku fé- 
lagsmönnum sem afrakstur af atvinnu þeirra. Þar á móti er allur ágóði 
af viðskiptum við utanfélagsmenn, sem ekki fellur til varasjóðs, samkv. 
7. lið 3. gr. fyrrnefndra laga, skattskyldar tekjur bjá félaginu. Geti félag 
ekki gert grein fyrir hlutfallslegum viðskiptum við félagsmenn og utanfé- 
lagsmenn, má telja allan hagnaðinn af starfsemi félagsins skattskyldar 
tekjur þess.

3. Við 12. gr.
a. Upphaf stafliðs g. orðist svo:

Af framlagi af ársarði samvinnufélaga, öðru en þvi, sem um ræðir i 10' 
gr., og hlutafélaga............ .

b. Á eftir staflið g. komi nýr stafliður:
h. Helmihg þess, er áfallið heflr og greitt hefír verið í útsvar og tekju- 

og eignarskatt á árinu.
4. Við 37. gr. Fyrir >tortryggileg< í upphafi 2. málsliðar komi: ófullnægjandi 

eða tortryggileg.
Alþingi, 11. marz 1930.

H. Steiánsson, . Sig. Eggerz, Hannes Jónsson,
form. og frsm. með fyrirv., einnig um rökstuðninginn. fundaskr., með fyrirvara.

ólafur Thors, 
með fyrirvara.

Nð. 264. Breytingartillaga
við frv. til laga um tekjuskatt og eignarskatt (þskj. 65).

Frá Sigurði Eggerz.
Við 12. gr. Á eftir g-lið kemur nýr stafliður, svo hljóðandi:

Aukaútsvör og tekjuskattur og eignarskattur.
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Nd. 265. Nefndarálit

um frv. til laga nm viðanka við lög nr. 40, 30. júli 1909, um sóknargjöld.

Frá minni hlnta allsherjarnefndar.

Minni hlntinn telnr ekki rétt að samþykkja frv. og leggnr til, að það 
verði fellt. Mnn verða gerð betri grein fyrir þessn f nmr.

Alþingi, 11. marz 1930.

Magnús Gnðmnndsson, Hákon Kristófersson. 
frsm.

Ed. 266. Nefndarálit

nm frumvarp til laga nm útflntningsgjald af sfld.

Frá raeiri hluta fjárhagsnefndar.

Þótt meiri hlnti fjárhagsnefndar viðnrkenni fyllilega, að tollnr sá, sem 
eftir núgildandi lögum er greiddnr af útflnttri saltsfld, sé óeðlilega hár, saman- 
borið við útflntningsgjald af öðrnm sjávarafnrðnm, þá telnr hann sér þó ekki 
fsert að mæla með, að frv. þetta verfli samþykkt að þessn sinni, þar sem af þvf 
mnndi leiða allvernlegan tekjnmissi fyrir rfkissjóð (c. .200—220 þús. kr. árlega), 
en hinsvegar er ekki i frv. gerð nein ráðstöfnn til að bæta rlkissjóði npp þann 
tekjnmissi á annan hátt.

Alþingi heflr nú á sfðnstn dögnm bundið rfkissjóði nýjan árlegan útgjalda- 
anka nm næstu ár, og er sýnilegt, að ekki verðnr hægt að taka nægilegt. tillit til 
þeirrar útgjaldaankningar f fjárlögnm þeim, sem nú ern til meðferðar f þinginn, 
nema þvf aðeins, að dregið verði til stórra mnna úr þeim verklegn framkvæmd- 
um, sem áætlaðar hafa verið. Virðist því meiri ht. fjárhagsnefndar Iftt forsvaran- 
legt að svipta rikissjóð allvernlegnm tekjnm samtfmis.

Hinsvegar álitnr meiri hl. sjálfsagt, að mál þetta (lækknn sfldartollsins) 
sé tekið til alvarlegrar yfirvegunar og leitað að leiðnm til þess að leiðrétta það 
misrétti, sem framleiðendnr saltsiidar verða fyrir með núgildandi ákvæðnm laga 
nm útflntningsgjald, á þann hátt, að rikissjóði verði jafnframt séð fyrir eigi 
rýrari tekjnstofni.

Leggnr þvi meiri hl. fjárhagsnefndar til, að frv. verði vfsað til rfkis- 
stjórnarinnar til athngnnar.

Alþingi, 11. marz 1930.

Ingvar Pálmason, Björn Kristjánsson.
form. og frsm. meiri hl.
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Nd. 267. Nefndarálit

om frv. til laga nm greiðsln kostnaðar af Skeiflaéveitnnni o. fl.

Frá meiri hl. fjérveitinganefndar.

Nefndin hefir athngað frv. þetta, fyrst f nndirnefnd og sfðan öll sameigin- 
lega, og gert sér grein fyrir þeim meginéstæðnm, sem frv. byggist á. Hefir meiri 
hl. nefndarinnar, að öllu athngnðn, orðið samméla nm að leggja til, að frv. verði 
samþ. óbreytt. Jón Signrðsson befir þé sérstöðn, að hann er andvlgnr verð- 
hækknnarskatti yfirleitt, þótt hann f þessn méli tjéi sig geta fylgt meiri hl. Har- 
aldnr Gnðmnndsson éskilnr sér rétt til breytinga við frv. Minni hl. (PO) mnn 
skila sérstökn nél. Nénar f framsögn.

Alþingi, 11. marz 1930.

Iog. Bjarnarson, 
form.

Bjarni Ásgeirsson, 
fnndaskr.

Jón Ólafsson, 
frsm.

Jörnndnr Brynjólfsson. Jón Signrðsson. H. Gnðmnndsson.

Nd. 268. Breytingartíllaga

við brtt. é þskj. 256 [Sveitabankar].

Fré Magnnsi Torfasyni, Héðni Valdimarssyni og Jóni A. Jónssyni.

Aftan við tillögnna bætist: en gengnr fyrir kröfnm samkv. 84. gr. sömn
laga.

Nd. 269. Breytingartillögur

við frv. til fjérlaga fyrir érið 1931.

I. Fré Hákoni Krittófertsgni.
Við 12. gr. 3. ( Læknisvitjanastyrknr).
a. Fyrir »9050« kemnr ................................................ ... ... 9300
b. 18. lið f aths. skal orða svo:

Til Rrnðasands- og Barðastrandarhreppa, 150 kr. til hvors, 
og til Múlahrepps 250 kr., 550 kr.

Alpt. 1930. A. (42. löggjafarping). 83



II. Ftá Ásgeiri Ásgeirssgni og Haraldi Gaðmundssgni.
Við 15. gr. 21. Nýr liður:

Til Halldórs Kiljans Laxness, til ritstarfa ..........................

III. Frá Magnási Jónssgni.
Við 18. gr. II. i. 52. Nýr liðnr:

Til Gnnnlangs Indriðasonar veðnrfræðings ..........................

IV. Frá Jóni A. Jónssgni.
Við 22. gr. III. Nýr liðnr:

Að ábyrgjast, gegn endarábyrgð Norðnr-lsafjarðarsýslu, 4/s 
hlnta kostnaðar við byggingu rafmagnsstöðvar i Súðaviknrhreppi, 
allt að 60 þús. kr.
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2500

700

Nd. 270. Breytingartillögur

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1931.

I. Frá samgöngamálanefnd.
Við 13. gr. C. 2. (Bátaferðir).

Fyrir »90000« kemnr ........... ..........................................

II. Frá Lárusi Helgasgni.
Við 16. gr. 3. (Sándgræðsla).

Við liðinn bætist aths.:
Þar af 5000 kr. til áveitu og sandgræðsln í Meðallandi. 

Brtt. 260, XXVII. er jafnframt tekin aftur.

91200

Nd. 271. Breytingartillaga

við frv. til laga um Menntasbóla á Akareyri.

Frá Jóni Ólafssyni.
Við 13. gr.

Siðasti málsliðnr 1. málsgreinar falli niður.
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Nd. 272. Frumvarp

til laga um að umsjón og fjárhald dómkiikjunnar í Reykjavík sé fengið 
söfnuði hennar i hendur.

Flntningsm.: Magnús Jónsson, Héðinn Valdimarsson,
Jón ólafsson, Sigurjón Á. ólafsson.

Rikisstjórninni er heimilt að selja dómkirk jusöfnuðinum i Reykjavík í 
hendur umsjón og fjárhald dómkirkjunnar með þessum kjörum:

1. Að söfnuðurinn fái úr rikissjóði allt að 250000 krónum gegn skuldbinding 
um það, að koma upp kirkju eða kirkjum i Reykjavik íyrir að minnsta 
kosti ’/’ milljón króna.

2. Að skuld kirkjnnnar vrð rikissjóð, ef nokkur verður, falli niður, og
3. Að söfnuðurinn heimili rikisstjórninni afnot kirkjunnar við prestsvigslur, 

alþingissetningar og aðrar þær athafnir, sem rikisstjórnin þarf að nota 
kirkjuna, gegn þóknun, er nemi lýsing, hitun, ræsting o. fl., sem þessar 
athafnir hafa í för með sér.

Grein argerö.

Frumvarp svipað þessu var borið fram á siðasta þingi. Má visa til 
greinargerðar þess frumvarps (þskj. 179) og kafla, sem þar ern birtir úr bréfi 
bisknps nm málið. Er nú vaknaðnr sterknr áhngi i söfnnðinnm fyrir því, að 
koma npp nýrri og mjóg veglegri kirkjn, og fjársöfnnn hafin i þvi skyni. En starf 
þeirra, sem að þessn vinna, sækist mjög seint og erfiðlega, vegna þess, að menn 
vita, að rfkið er nú kirkjneigandi og ber því skylda til þess að sjá söfnnðinnm 
fyrir sæmilegri kirkjn. Til þess að fá söfnnðinn til að leggja vernlega fram fé til 
kirkjnbyggingar, er nanðsynlegt, að söfnnðnrinn sjálfnr eigi kirkjnna og hafi veg 
allan og vanda af henni. Á hinn bóginn er engin von, að söfnnðnrinn vilji taka 
við kirkjn þessari án álags, þar sem fyrir dyrum stendnr að ráðast i svo stór- 
kostlegar framkvæmdir sem hér ern orðnar nanðsynlegar og kosta mnnn allt að 
1 railljón króna. Eins og nú er, ber rikinn að gera þetta, og rétt á litið er því 
rikið að losa af sér þungan bagga með þvi að afhenda söfnnðinnm kirkjuna. 
Má einnig benda á, að fyrir dyrnm stendnr stór aðgerð á þaki kirkjnnnar og 
viðnm, sem fúnir ern orðnir vegna leka. Mun sú aðgerð kosta allmikið fé. Sjálf- 
sagt myndi söfnnðnrinn láta sér nægja, þó að álag þetta væri greitt á löngnm 
tíma, því að það er örnggt fé. Bréf sóknar- og kirkjnbyggingarnefndar dóm- 
kirkjnsafnaðarins er birt hér a ettir sem lylgiskjal.
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Fylelakjab

Á síðastliðnu ári snern sóknar* og kirkjnbyggingarnefndir dómkirkju- 
safnaðarins 1 Reykjavik sér til bins háa Alþingis með áskornn nm það, að Ál- 
þingi sæi svo nm, að fé yrfli veitt úr rikissjóði til byggingar 'nýrrar kirkjn i Reykja- 
vik. Þessi máialeitnn bar þó engan árangnr að þvi sinni, og leyfnm vér oss þvi 
að ítreka hana hér með. Getnm vér látið oss nægja að mestn að visa til bins 
fyrra erindis vors og nmsagnar bisknps landsins nm það, en þessi skjöl ern bæði 
prentnð í athngasemdum við frv. til laga nm að umsjón og fjárhald dómkirkj- 
hnnar i Reykjavik sé fengið söfnnði hennar i hendúr, er lagt var fyrir Alþingi 
1929 (Alþt. 1929 A. bls. 483 og 485). Vér viljnm enn sem fyrr leggja áherzln 
á það:

að núverandi kirkja safnaðarins er fyrir löngn orðin allt of litil, 
að kirkjan er rikissjóðskirkja og að rikinn því er bæði lagalega og siðferð-

islega skylt að sjá söfnnðinnm fyrír nægnm kirkjnm,
að þrátt fyrir þá skyldn rikisins, er söfnnðnrinn fús til að taka á sig veru-

legan hlnta af kostnaðinnm við byggingn nýrrar kivkjn, en
að óvissa sú, sem enn er á þvi, hvern hlnta rikið vill eiga að nýrri

kirkjnbyggingn bér í bænnm, og þvi, bver úrslit verða á tilboði safnaðarins nm 
að taka við nmsjón og fjárhaldi dómkirkjnnnar, gerir það að verknm, að margir 
safnaðarmenn ern ófúsir til fjárframlaga til kirkjnnnar, meðan svo standa sakir,

að vöndnð, ný kirkja mnndi kosta nálægt 1 millj. kr. og 
að söfnnðnrinn fer aðeins fram á, að rikissjóðnr greiði x/« hlnta þess

kostnaðar, 250 þús. kr.
Að þessn ölln athngnðn teljnm vér það fnlivist, að hið háa Alþingi sjái, 

að málaleitnn safnaðarins er mjög i hóf stillt og svo hagfelld lansn á þessn máli 
fyrir rfkissjóð sem frekast verðnr á kosið. Vér viljum taka það fram, að frá 
safnaðarins hálfn er ekkert þvi til fyrirstöðn, að fjárveitingn þessari verði skipt 
niðnr á fleiri ár.

Reykjavik, 8. marz 1930.

Signrbj. Á. Gislason. ólafnr Lárnsson. Bjarni Jónsson. Sveinn Jónsson. 
Pétnr Halldórsson. Magnús Blöndahl. Sigm. Sveinsson. Signrbjörn Þorkelsson. 

Jón Halldórsson. F. Hallgrimsson. Matthias Þórðarson.

Ed. 273. Frumvarp

til laga um skráning skipa.
(Eftir 2. umr. i Ed.).

Samhljóða þskj. 158, með þessum breytiugum:
Fyrsta málsgr. 12. gr. hijóðar svo:

Á hvert skrásett skip skal marka nettó smálestatal þess og skráningar-
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stafi þess á þiljubitann við aðallestaropið að aftan, ef það má verða, en ella 
annarsstaðar, þar sem því verður við komið og vel fer á því. Þe*ar merki 
þessi eru orðin ólæsileg eða með öllu máð af, þá verður skip ekki lengur við- 
urkennt skrásett islenzkt skip.

Fyrir »samkvæmt 6. gr.« í fjórðu málsgrein 13. gr. skal standa: samkv. 7. gr.

Ed. 274. Frumvarp

til laga um rafmagnsdeild við vélstjóraskólann í Reykjavík.

(Eftir 2. umr. i Ed.).

1. gr.
Við vélstjóraskólann i Reykjavik skal vera sérstök raímagnsdeild i 

tveim ársdeildum.
Er próf tekið að loknu námi i bvorri ársdeild fyrir sig, og nefnast 

þau árspróf og burtfararpróf.
Stjórnarráðið ræður kennara i samráði við skólastjóra, og greiðast 

laun þeirra úr rikissjóði.
2. gr.

Við árspróf skal gera þessar kröfur:
1. í stærðfræði: Ruunátta í almennum talna- og bókstafareikningi, flatar- 

og rúmmálsfræði.
2. 1 eðlisfræði: Kunnátta i aflfræði, hljóðfræði, Ijósfræði, hitafræði og raf- 

magns- og segulfræði.
3. í vélfræði: Að þekkja frumatriði vélfræðinnar, almenna vélabluti, eink- 

anlega með tilliti til rafmagnsvéla; svo og ýmsar algengar aflvélar.
4. 1 teikningu: Að geta gert uppdrætti af einföldum vélahlutum eftir ákveðn- 

um mælikvarða.
5. 1 islenzku: að geta gert islenzkan stil um almennt efni skýrt og villulitið.
6. 1 dönsku: Að geta lesið og þýtt létt mál.

3. gr.
Við burtfararpróf skal gera þessar kröfur:
í rafmagnsfræði: Þekking á undirstöðuatriðum rafmagnsfræðinnar og 

einföldum rafmagnsmælingum, árafmagnshlöðum og allskonar rafmagnsvélum 
og rafmagnstækjum, gerð þeirra, uppsetning og gæzlu; ennfremur kunnátta í 
lagningu allskonar rafmagnstækja. Prófsveinar skulu geta fundið orsakir al- 
gengra bilana á tækjum þessum og lögnum; þeir skulu geta áttað sig á tengi- 
myndum. Auk þess skuiu þeir kunna að deyfa útvarpstruflanir rafmagnstækja 
og véla, Þeir skulu þekkja lög og reglugerðir um allt, er að þessu lýtur;
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ennfremur skulu þeir vita um lffshættu þá, er getur stafað frá rafmagni, og 
kunna að gera einfaldar lifgunartilraunir.

Auk þess er krafizt' i öðrum greinum þess, sem nauðsynlegt er til 
fulls skilnings á rafmagnsfræðinni.

4. gr.
Árspróf er skriflegt og munnlegt, en burtfararpróf er auk þess verk- 

legt. Prófin skulu haldin af prófnefnd, sem er skipuð forstjóra vélstjóraskól- 
an's og tveim prófdómendum, er fræðslumálastjórnin skipar; skulu þeir báðir 
hafa próf frá að minnsta kosti jafngildum skóla og þessi er.

Prófdómendur velja prófverkefni, en kennari i hverri grein heldur 
hið munnle^a og hið verklega próf.

Kennarar dæma um kunnáttu nemenda, hver í sinni grein, ásamt 
piófdómendum.

5. gr.
Sá einn má ganga undir árspróf, sem:

1. hefir unnið við ratmagnslagnir og rafmagnsvélar i 3 ár eftir 15 ára aldur 
hjá þeim rafmagnsmeisturum, sem stjórnarráðið tekur gilda;

2. sýnir vottorð frá iðnmeistara sínum um kunnáttu, dugnað og reglusemi;
3. hefir stundað nám i skólanum einn vetur.

6. gr.
Sá einn má ganga undir burtfararpróf, sem hefir setið i báðnm 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 hans um það til forstjóra vél- 
stjóraokólans mánuði áður en próf hefst. Skulu umsókninni fylgja, auk áð- 
urnefndra vottorða, skírnarvottoið umsækjanda og vottorð frá þeim, er hafa 
kennt honum.

8. gr.
Stjórnarráðið setur i reglugerð ákvæði um inntökuskilyrði, fyrirkomu- 

lag kennslunnar, próf o. fl.
9. gr.

Sá einn má setjast i eldri deild, sem hefir staðizt árspróf eða vélstjórapróf. 

10- gr-
Þeim, sem hefir náð burtfararprófi, skal veitt skirteini um það. Skir- 

teini eru tvennskonar: annað fyrir þá. sem hafa unnið 3 ár hjá rafmagns- 
meistara og siðan stundað nám i baðum ársdeildum; hitt er fyrir þá, sem 
hafa tekið vélstjórapróf og aðeins setið i eldri deild. 1 skirteininu skal telja 
þær kennslugreinar, sem nemandinn hefir verið reyndur i, og tilgreina einkunn 
hans, og jafnframt bæði hina lægstu einkunn, er krafizt er til að standasi 
prófið, og þá hæstu, sem unnt er að ná. Skirteinið skal undirritað af forstjóra 
vélstjóraskólans og hinum skipuðu prófdómendum.



Ed. 275. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 40, 7. maí 1928, um breyting á jarðræktar- 
lögum, nr. 43, 20? júní 1923.

(Eftir 2. umr. i Ed.).

1. gr.
Á eftir 7. gr. laganna komi ný grein, er orðist svo:
Nú gerir maður þurrheyshlöðu, og skal þá veita honura styrk úr rfkis- 

sjóði, sem nemi kr. 0.75 á hvert metið dagsverk. Þó veitist engum hærri 
uppbæð en 750 kr.

Styrkir til þurrheyshlöðubygginga skulu ekki fara fram úr 75 þús. kr. 
alls á ári.

Styrkurinn er bundinn því skilyrði, að hlaðan sé byggð eftir fyrirmynd 
frá Búnaðarfélagi Islands og sé með þeirri gerð og þeirri stærð, er samsvarar 
jörðinni, sem hlaðan er reist á.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júli 1930.
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Ed. 276. Frumvarp
til Iaga um byggingu fyrir Háskóla lslands.

(Lagt fyrir Alþingi 1930).

1. gr.
Á árunum 1934—40 er landsstjórninni heimilt að láta reisa byggingu 

fyrir Háskóla íslands á lóð þeirri við Skólavörðutorg, sem skipulagsnefnd 
Reykjavikur hefir valið háskólanum í því skyni. Höfuðbyggingin má kosta 
allt að 600 þúsundum króna, og skal verkið framkvæmt eftir því, sem fé er 
veitt i fjárlögum, eða með lántöku eftir heimild Alþingis. Svo skal hagað 
byggingunni, að taka megi nokkurn hluta hússins til afnota fyrir háskólann, 
þótt byggingin sé ekki fullger.

2. gr.
Skilyrði fyrir því, að rikissjóður leggi fram fé til háskólabyggingar 

samkvæmt lögum þessum, er, að Reykjavíkurbær gefi háskólanum til sér- 
kvaðalausra afnota um aldur og æfi landsneið frá Skólavörðutorgi milli lóðar 
landsspitalans og væntanlegs iþróttavallar niður að Hringbraut, og 5 hektara 
af landi fneðanvert við Hringbraut i áframhaldi af ofannefndri byggingarlóð 
háskólans.

3. gr.
Landsstjórninni heimilast að ætla húsrúm fyrir kennsln i uppeldis- 

visindum i væntanlegri háskólahyggingu og að láta reisa heimavist fyrir kenn- 
araefni á þeim hluta lóðarinnar, sem ætlaður verður fyrir sjálfstæðar smá- 
byggingar.
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Greinargerð.

Þegar Háskóli lslands var stofnaður á aldarafmæli Jóns Sigurðssonar 
árið 1911, var af fjárhagslegum ástæðum ekki unnt að reisa honum viðvarandi 
sjálfstæða byggingu. Var þvi etnt til sambýlis í þinghúsinu fyrir Aiþingi og 
háskólann, sem hefir haldizt siðan. Munu þingmenn og kennarar og nem- 
endur við háskólann jafnt hafa fundið, að þrengsli og óþægindi þess sambýlis 
hafa staðið fyrir þrifnm og vinnubrögðum bæði Alþingis og báskólans.

Á hinn bóginn hata verið margar aðkallandi þarfir um byggingar bin 
siðustu ár. Það tók 10 ár að Ijúka við hið nýja geðveikrahæli á Kleppi. Það 
mun væntanlega taka önnur 10 ár að koma landsspitalanum i nokkurnveginn 
viðunanlegt borf. Sveitirnar skorti heppilegar byggingar fyrir ungmennaskóla 
sina, og er nú verið að bæta úr þeirri þörf með allmiklum kostnaði. Jafn- 
framt munu kaupstaðirnir eftir fáein ár hafa reist byggingar, þar sem mest 
kallar að, fyrir ungmenna- og sérmenntun. Menntaskólinn i Reykjavik fær 
höfuðviðgerð um þessar mundir, svo að alllengi mun mega við una. Sýnist 
þvi, þegar á allt þetta er litið, sem nú sé kominn timi til að þoka áfram 
byggingarmáli háskólans.

Núverandi landsstjórn var Ijóst, að þetta mál gat ekki legið í þagnar- 
gildi, og ritaði þvi stjórn háskólans bréf og fór þess á leit, að háskólinn 
leitaðist eftir að fá að gjöf frá bænum lóð við Skólavörðutorg sunnanvert, 
þar sem skipulagsnefnd bafði ætlað háskólanum stað, og mikið landrými 
sunnanvert i hæðinni og suður fyrir Hringbraut. Ennfremur var lagt til, að 
háskólinn tryggði sér vatn úr hitaveitu bæjarins og að binar ýmsu deildir 
háskólans gerðu sér grein fyrir húsrúmsþörfum sínum og létu landsstjórnina 
vita um þessi málalok.

Prófessor Einar Arnórsson sendi landsstjórninni nú i vetur áætlun há- 
skóladeildanna um húsþarfir í hinni nýju byggingu og ósk um, að landsstjórn- 
in léti húsameistara gera áætlun um kostnað og að reynt yrði að hrinda 
málinu í framkvæmd. Landsstjórnin sneri sér þá aftur til rektors háskólans 
og bað um vitneskju um svar bæjarstjórnar. Rektor kvaðst hafa vitneskju 
um, að bæjaistjórn hefði samþykkt að láta háskólanum í té byggingarlóð, en 
íormleg svör hefði háskólinn ekki fengið nm málaleitun sina frá bæjarstjórn 
Reykjavíkur.

Landsstjórninni þólti nú bentugur tími til að bera byggingarmál há- 
skólans fram á Alþingi, þó að ekki yrði hafizt handa fyrr en eftir nokkur ár. 
Rer þar fyrst til, að slikt stórmál verður að hafa rækilegan undirbúning. 
Væri fásinna að hlaupa að byggingu fyrir Háskóla lslands, þvi að sHk bygging 
þarf að vera svo vel ger, að hún bæti úr skynsamlegum þörfum þeirra, sem 
i háskóla ganga á Islandi um nokkrar næstu aldirnar. Mun sízt af veita næstu 
þrem árum til að lokið verði þeim undiibúningi. Ber það og til, að þá myndi 
væntanlega lokið byggingu landsspitalans og héraðsskóla þeirra og gagnfræða- 
skóla í kaupstöðuin, sem nú er verið að starfa að.

Við nánari athugun reyndist tilgangslítið að gera kostnaðaráætlun um



Háskóla íslands eftir lýsingum á húsaþörf hinna einstöku deilda. Þær til- 
lögur þurfa eðlilega að ganga gegnum margfaldan hreinsunareld áður en til- 
högun- byggingarinnar er ákveðin. Mun væntanlega sumt úr þeim tillögum 
verða fellt burtu og öðru við bætt, sem enn er ekki um talað. En á hinn 
bóginn er einsætt, að ef háskólinn hefði til sinna þarfa nú jafnmikið húsrúm 
og landið fær i hinni nýju skrífstofubyggingu á Arnarbóli tyrir 250 þús. kr., 
þá myndi stórvel séð fyrír þörfum háskólans i bráð. Nú vill stjórnin að visu 
gera ráð tyrir, að væntanleg höfuðbygging verði til muna stærrí. og að ýmsu 
leyti dýrari en Arnarbvoll, en álitur þó, að alls ekki muni verða þörf á stærri 
byggingu fyrst um sinn en fyrir 600 þús. kr., að viðbættrí lóð, sem bærínn 
leggur til ókeypis. Og þar sem bæði Alþingi og háskólinn hafa fulla þörf til 
að losna úr sambýli sem allra tyrst, er bér gert ráð fyrir, að nokkur hluti 
væntanlegrar háskólabyggingar yrði tekinn til afnota, þó að nokkuð væri enn 
ógert að meginbyggingunni. Má þar aftur vitna til Arnarhvols, sem verður 
fullger til afnota á einu árí. Og mikið af nauðsynlegasta húsrúmi háskólans 
eru kennslustofur, sem eru jafneinfaldar að gerð eins og skrifstofur fyrír 
opinbera starfrækslu.

Landsstjórnin gerir hiklaust ráð tyrir, að Reykjavíkurbær sjái sæmd 
sina i að gefa háskólanum nægilega lóð fyrír byggingar, tilraunagarða og 
annara nauðsynlegra hlnta, og taka svo rfflega til, að endast megi til að bæta 
úr vaxandi þörfum margra kynslóða. Mættu Islendingar vel læra af dæmum 
erlendra þjóða. Víðast hvar í stórborgum á meginlandi Evrópu hafa háskól- 
arnir verið settir á þröngar lóðir og mjög aðkrepptir. Með vaxandi þðrf bá- 
skólanna hefir orðið að reisa nýjar byggingar, oft ærið fjarri i sömu borg, 
til óendanlegs tjóns fyrir þessar stofnanir. En i einu landi í Evrópu, i Eng- 
landi. hefir allt öðruvisi veiið að farið um suma háskólana, svo sem Oxford 
og Cambridge. og flesta bina frægustu menntaskóla. Þeim hefir verið lagt til 
svo riflegt land i fyrstu, að aldrei verður of lítið, hversu sem nýjar þarfir 
fæða af sér nýjar byggingarkröfur. Er hér gert ráð fyrir, að íslendingum berí 
i þessu efni fremur að feta i fótspor Englendinga heldur en meginlandsþjóð- 
anna, þvi að þeirra reynd hefir orðið betri.

Samkvæmt tillögum skipulagsnefndar er ætlazt til, að háskólinn verði 
við hlið stúdentagarðsins, og er þessum tveimur byggingum ætlað að taka 
að Skólavörðutorgi suðaustanverðu. Að vestan koma margskonar byggingar 
fyrír söfn landsins, en að norðanverðu, þar sem nú er hús Listvinafélagsins, 
væri einkar hentugur staður fyrir margháttaða ungmennafræðslu fyrir höfuð- 
staðinn.

Landsspítalanum hefir verið fest lóð, sem er meir en 4 hektarar að 
stærð, og er sú lóð suðvestanvert við stúdentagarð og báskóla. En norðvest- 
anvert við Skólavörðutorg er hinn nýi barnaskóli Reykjavikur og þar tyrír 
framan tilvonandi iþróttasvæði bæjarins (stadion). Milli iþróttavallarins, lands- 
spitalans, Hringbrautar og Skólavörðutorgs er réttbyrnd landræma, þó skorin 
i tvennt af Rarónsstig. Þessa sneið, sem er á stærð við lóð landsspitalans, 
álitur landsstjórnin hæfilega stóra byggingarlóð fyrir Háskóla íslands. Þar
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stæði auk þess stúdentagarðurinn og i framtíðinni margar aðrar minni bygg- 
ingar tilheyrandi skólanum.

En i viðbót við þetta þarf háskólinn að fá eitthvert landrými sunnan- 
vert við Hringbraut, en í beinu áframhaldi af byggingarlóð sinni. Að visu er 
það land ekki ætlað til bygginga, en gæti verið ómetanlega gagnlegt báskól- 
anum, bæði fyrir leikvelli og til ýmiskonar gróðurtilrauna. Er það þvi bent- 
ugra, þar sem flestar hinar næstu stórbyggingar verða væntanlega hitaðar með 
hveravatni. Á slikum stöðuin er jafnan mikið um volgt vatn, sem hentugt er 
i gróðrarhús.

Þeir menn, sem einblina á Háskóla íslands eins og hann er nú, munu 
telja hér farið fram á óþarfar kröfur um land til handa þessari stofnun. Þeir 
hinir sömu menn munu einnig telja vel ráðið fram úr málum háskólans, ef 
hann fær nú á næstu árum eina væna byggingu, sem samsvarar stærð há- 
skólans eins og hann ér nú.

En i þessu frv. er byggt á allt öðrum skoðunarhætti. Hér er að visu 
gert ráð fyrir, að reist verði vegleg höfuðbygging við Skólavörðutorg banda 
Háskóla íslands, en að siðar verði bætt við mörgum sjálfstæðum byggingum 
á nmtalaðri lóð niður að Hringbraul. Með þeim hætti yrði háskólinn að 
vaxa og byggjast i margar aldir um leið og þjóðin stækkar og viðfangsefnum 
fjölgar. Væri hallazt að þessn ráði, myndi vel séð fyrir þroska háskólans nm 
ófyrirsjáanlega langan tima.
"r 1 þriðju grein frv. er gert ráð fyrir, að i hinni nýju háskólabyggingu 
yrði ætlað rúm fyrir uppeldisvisindi, og að á þeim stað á lóð háskólans, 
sem ætlaður yrði fyrir minni byggingar, mætti vera heimavist fyrir kennara. 
Liggja að þessari tillögu sömu rök og sterk. Kennarastéttin er nú orðin með- 
al hinna stærri launastétta.i landinu. Starf hennar er vandasamt og þyngist 
þvi meir sem tímar liða. Er svo komið i sumum löndum Evrópu, t. d. Skot- 
lándi og Þýzkalandi, að jafnmikinn undirbúning þarf til að vera barnakenn- 
ari og til að vera læknir eða lögfræðingur. Á einum mannsaldri mun þróun 
þessara mála væntanlega komast jafnlangt hér á landi. Þá verða uppeldisvis- 
indin talin ein hin sjálfsagðasta fræðigrein i háskólanum. Þörf landsins i 
þessQ efni er þvi meiri, þár sem kennaraskólinn stendur nú á lóð landsspit- 
alans og má gera hann þaðan útlægan hvenær sem er.

En þó að uppeldisvisindin séu hér tilnefnd sem væntanleg viðbót við 
Háskóla Islands, þá mun sú verða raunin, að þar bætast við fleiri greinar. 
Sumir þeir menn, sem unnu að stofnnm íslenzka háskólans 1911, litu með 
nokkurri þröngsýni á málið. Þeir álitu báskólann eiga að vera vegna em- 
bættismannauppeldis i gömlum stil. En slikur stakkur er of þröngur. Nú- 
timalif í menningarlöndum gerir þær kröfur til háskóla, að starf þeirra gangi 
iun i alla þræði þjóðfélagsins. Þetta frv. er byggt á þvi, að Háskóli Islands 
eigi að hafa öll skilyrði til að geta vaxið með þjóðinni og á hverjum tima 
leyst sistækkandi hlutverk i menningarbaráttu islenzku þjóðarinnar.
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Fykfgkjal I.

Bréf dómMmð.la.ráölierra. til Hd.»Uöla íslands.

Reykjfcvik, 8. jan. 1Í29.

Út af fornu og nýju umtali um væntanlega háskólabyggingtt i Reykja. 
vík, þykir rétt að vikja að nokkrum raeginatríðum bréflega til háskólaráðsins.

Engin átylla er fyrír því, að Þingvallanefndin bafi rsett ura eða ákvarð- 
að á fundum sínum fram að þessu, að lög um báskólabygginguna yrðu 
samþykkt á Alþingi á Þingvöllum 1930. Ekki befir stjórnin heldur enn sem 
komið er gert neitt viðvikjandi málinu á þeira grundvelli.

Hinsvegar mun það fullljóst starfsmönnum háskólans og þingmönn- 
um, að samhýli háskólans og Alþingis í þingbúsinu er mjðg ófullnægjandi 
fyrir báða aðila. Alþingi hlýtur að óska þess, að tvibýli þetta hætti svo 
fljótt sem þvi verður við komið, og sama mun háskólinn segja fyrír sitt leyti.

Það verður óhjákvæmilegt að reisa háskólauum nýtt hús við hans 
hæfi. Það er aðeins fjármálahliðin, sem tefur málið.

Nú myndi ráðlegt að hefja sem allra fyrst hið óbjákvæmilega undir- 
búningsstarf, sem verður að inna af hendi, áður en hægt er að ætlast til, að 
borgarar landsins samþykki að taka á herðar sér þær auknu byrðar, sem 
leiða af háskólabyggingunni.

Fyrsti þáttur i lausn málsins er að tryggja sér lóð fyrir háskólann 
frá Reykjavfkurbæ. Sú lóð er til, frá Skólavðrðutorgi og stúdentagarðiuum 
niður að Hríngbraut. Það er nauðsyulegt, að Reyjavikurbær leggi þessa lóð 
fram endurgjaldslaust, og jafnframt þvi hita úr Laugunnm i væntanlegar 
byggingar, eftir þvi sem framast er unnt. Opinberar byggingar verða i þeim 
efnum að sitja fyrir búsum einstakra manna. Myndi áreiðanlega flýta fyrir 
málinu, ef báskólaráðið sneri sér til Reykjavikurbæjar og óskaði eftir lóð og 
beitu vatni úr Laugunum, sem heiðursgjðf til háskólans frá Reykjavikurbæ,

Lóð háskólans þarf að vera mjög stór, ef unnt værí ekki minni en 
2—3 dagsláttur, til að gera ráð fyrir nægilegu olnbogarúmi um ókomnar aldir. 
Þar sem Akoreyri heflr keypt banda gagnfræðaskólanum þar 10 dagsláttur af 
landi, sýnist ekki of mikið, þó að Reykjavikurbær færi þessa fórn.

í öðru lagi værí mjög æskilegt, að hinar einstöku deildir háskólans 
lýstu þörfum sinum að því er snertir húsrúm og að háskólaráðið lýsti sam- 
eiginlegum viðbótum, er gera yrði ráð fyrir i náinni framtíð. Þessar tillögur 
væri æskilegt að fá sendar stjórnarráðinu.

Þá kæmi þriðji þáttur, að láta teikna hinn nýja háskóla og gera áætl- 
un um skipulag hans. Er það hinn mesti vandi og yrði, áður en fastar 
ákvarðanir eru teknar, að rannsaka hinar nýrri háskólabyggingar og reynslu 
annara þjóða. Þennan undirbúning yrði að gera sameiginlega af háskólaráð- 
inu, eða nefnd, sem háskólinn setur, og landsstjórninni og sérfræðingum þeim, 
er búu hefir á að skipa.
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Fjórða stigið er að fá féð til bygginga og aukins rekstrar háskólans. 
Háskólinn ræður yfir nokkru té í þessu skyni, en að sjálfsögðu yrði megin-r 
hluti fjárins að kom með atbeina Alþingis. Að lítt athuguðu máli má gera 
ráð fyrir, að heppilegast yrði að hafa meginbyggingu báskólans við Skóla- 
vörðutörg ekki sérlega stóra, en ætlast til, að minni byggingar, svo sem bóka- 
söfn, rannsóknastofur o. s. frv., yrðu sjálfstæðar á jöðrum hinnar viðlendu 
lóðar, en græhir vellir milli húsa. Mætti vel fara svo, að byrja yrði á ein- 
hVerjuth af þessum mioni byggingum, t. d. bókasafninu.

Jónas Jónsson.
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Sigfús Jobnsen.

Fylglskjal II.

Bréf h£L8kóla.ráÖMÍns.

Reykjavik, 16. april 1929.

1 tilefni af bréfi dóms- og kirkjumálaráðherrans, dags. 8. janúar þ. á., 
um fyrirhugaða háskólabyggingu, sneri háskólaráðið sér þegar til bæjarstjórnar 
Reykjavikur og sótti um lóð undir bygginguna, svo og ókeypis upphitun á 
húsinu með laugavatni. Pessarí málaleitun er bæjarstjórnin ekki enn farin að 
svara. En á fundi 7. marz var svofelld tillaga frá fasteignanefnd samþykkt í 
einu hljóði: »Nefndin telur rétt, að háskólanum væri ætlað svæðið milli 
Skólavörðutorgs og Barónsstigs fyrir norðan stúdentagarðinn, og mun það 
vera ca. einn hektari að stærð, en gerir að svo stöddu ekki tillögur um af- 
bending landsins*.

Jafnskjótt og þetta vilyrði var fengið, og jafnvel fyrr, skaut háskóla- 
ráðið -málinu til einstakra haskóladeilda, til þess að þær, hver um sig, gætu 
sagt til um þarfir sinar í væntanlegrí háskólabyggingu. Kvöddu sumar deild- 
irnar húsameistara rikisins á fund með sér, og bafa þær nú loks allar látið 
uppi álit sln, er sendast hér með sem fylgiskj. 1—4.

Þá er svör deildanna voru komin, og jafnvel fyrr, var málið aftur tekið 
fyrir i háskólaráði. Að athuguðum tillögum þeirra, hverrar fyrir sig, taldi há- 
skólaráðið rétt, umfram tillögur deildanna, að gera ráð fyrir:

1. Herbergi fyrir háskólaráðið.
2. Kennslustofu, sameiginlegri fyrir allar deildir.
3. Ibúð fyrir háskólarítara á 1. eða 2. lofti.
4. Ibúð fyrir umsjönarmann miðstöðvar o. þvl. i kjallara.
Um leið og háskólaráðið sendir frá sér þessar tillögur sínar til frekarí 

athugunar, áskilur það sér rétt til að vera með í ráðum við væntanlega 
teikningu.



Væri æskilegt, eins og hæstvirtur ráðberra hefir sjálfur stungið npp á, 
að nánari undirbúningur undir teikninguna yrði gerður »sameiginlega af bá- 
skólaráðinu, eða nefnd, sem háskólinn velur, og landsstjórninni og sérfræð- 
ingum þeim, sem bún hefir á að skipa«. Sú nefnd, eða einhver hluti hennar, 
þyrfti og helzt að sigla, eins og hæstvirtur ráðherra tekur fram, til þess »að 
rannsaka binar nýrri háskólabyggingar*.

Um leið og háskólaráðið nú felur hæstvirtum dómsmálaráðberra- málið 
til frekari fyrirgFeiðslu, leyfir það sér að þakka honum fyrir, hve veíogvitur- 
lega hann befir i það tekið, og það þvi fremur, sem hann fyrstur manna i 
stjórnarsessi hefir séð og skilið nauðsyn háskólans i þessu efni.

.Ágúst H. Bjarnason.
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Bréf leetxnadeildar.

Reykjavik, 14. april 1929.

Læknadeild kaus 3 kennara (Guðm. Hannesson, Guðm. Thoroddsen 
og Níels Dungai) til þess að gera bráðabirgðaáætlun um húsnæðisþörf 
deildarinnar i hinni nýju báskólabyggingu. Hefir hún gert eftirfarandi-yfirtit 
og áætlað flest sem sparsamlegast að auðið varð.

I. Almennar þarfir.
1. Auditorium eingöngu fyrir lækna ..................

d°* 1 Einnig notuð af öðrum ...........
1. do. )
1. Bókaberbergi (handbækur)..................................

7x8 m 
í 5X6- 
1 6X7- 

... 6x5 —

56 m* 
3Œ— 
42 - 
30-

Efnafreeði (kjallari). Ef til vill i vinnustofubygging landsspitalans.
1. Kennslustofa ......................................................... ... 9x6 m 54 m'
1. Kennaraherbergi, geymsla o. fl........................... ... 4x6 — 24 -

Ltffeerafrccði.
a. I kjallara:

Likskurðarstofa.. .................................. ... 8x5,5 m 44 m*
Þvottur o. fl. ... ... ... ... ... ... ... ... ...3x5,5 — c. 16 — ;
Lfkageymsla ......................................................... ...2,5x4- 10-
Macerationsberbérgi................................................ ... 2x4- 8 —
Gipssteypa, smiði o. þvil....................................... ... 2X4 — 8-
Áhöld og birgðir .......................................... ... ... 3x4- 12 —

b. Á 2. hæð:
Líffærasafn............................................................... ... 8x6- 48 —
Vinnustofa og kennsluáhöld.. ... ........... ... ... 4X6-. 24 —
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»Studíusalur« (Anatomi, pathologi, pharmacol.) ... 6x6- 36-
e. Á lofti:

Mannfræðisafn ’) .................................. ................... 8x8- 64 —
Dýraklefar (smádýr)....................................................... 3x6- 18-

IV. Meinafrœði. Sýklafrœði.
a. 1 laboratorium spítalans:

Kennslosalur .......................................... ... •«• ... 12x7 m 84 m’
Vinnuberbergi kennara.......................... • •• • •• ••• 4x4 — 16 —
Herbergi fyrir áhöld, forða o. fl. ••• ••• •• 4x4 — 16 —
Herbergi fyrir thermsstara o. þvil. ... ••• ••• ••• 4x4- 16 —
Tilbúningur næringarefna o. fl............. ••• ••• ••• 3X4- 12 -
Hreinsun og autoclave.......................... ••• ••• ••• 3x4- 12 —
Föt og W. C............................................. ••• ••• ••• 3x4- 12 —
Dýrahúl .................................................. ••• ••• ••• 7x8- 56 —

b. Á 2. sgl i háskóla:
Safnstofg .......................................... ........... c 11X8- 88-
Vinnustofa........................................ ••• •• ••• 4x4 — 16 —
Fðt og W. C............................................. ... 4X4 - 16 —

Ltfeðliffrteði.
1 háskólabyggingu:
Eitt berbergi....................................... ••• ••• ••• 6x6 m 36 m’
Eitt hliðgrberbergi .................................. ••* ••• ••• 3x6- 18 —

Heilbrigðfyfrvði.
Gitt ••■ ••• ••• ••• ••• • • t ••• •■• 6X6 m 36 m’

Handlœknisfroði og Obstetrik.
Verkfærasafia.................................................. ........... ca. 3x6 m 18 m’

976 m’

Ef dregið er frá aðalupphæðinni húsrýmið i laboratorium spítalans og 
húsrýmið i lofti, lætur nærri, að þessar þarfir rúmist i byggingu 20X.Í2 m 
(kjallara og 2 hæðum), og þó er flest skorið sem mest við neglur sér. Afar- 
erfitt mun það reynast að ætla nokkru af þvi, sem hér er talið, pláss i við- 
bótarbyggingu„ ef öll herbergjaskipun á ekki að lenda i óreiðu.

Guðm. Hannesson.

1) Ljósmyndastofa og myrkarherbergi þarf naaósynlega aó vera til, til afnota 
fyrir háskólann.
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Bréf heimspekideildax*.

Samkvæmt áskorun siðasta háskólaráðsfundar var fundur haldinn i 
heimspekideild laugardag 30. marz og var þar rætt um húsnæðisþarfir deild- 
arinnar í fyrirhuguðu háskólahúsi. Var deildarforseta falið að skýra háskóla- 
ráði frá niðurstöðum fundarins, og voru þær á þessa leið:

I) Deildin telur æskilegt, að bókasafninu i íslenzkum og norrænum fræðum 
sé ætlað sérstakt herbergi, sem nemendum, fræðimönnum og áhugamönn- 
um einum i þeirri grein sé heimill aðgangur að, enda fái þeir lykla að 
þvi með samþykki kennara og bókavarðar. Ritari háskólans hafi með 
kennurum yfirumsjón með bókasafninu, en velji sér til aðstoðar einn af 
nemendum deildarinnar. Þar sem prófessor Finnur Jónsson hefir arfleitt 
háskólann að bókasafni sinu, sem ætla má, að sé að stærð 6—8000 bindi 
og verður æfinleg eign háskólans, þykir hæfilegt að áætla, að rúm skuli 
vera i þessu herbergi fyrir 20000 bindi.. Það, sem fram yfir það yrði, 
mætti láta ganga til Landsbókasafnsins eða farga því á annan hátt (eldri 
útgáfum og algerlega úreltum ritum). í bókasafnsherberginu sjálfu mætti 
koma fyrir nægum smáborðum til lestrar, svo að ekki þurfi sérstakan 
lestrarsal. En i sambandi við það þarf að vera lítil kennslustofa, er rúm- 
aði allt að 30 nemendur (fyrir æfingatima og yfirheyrslu), og kennara- 
herbergi með skrifborðum, þar sem bókavörður (háskólaritari) gæti lika 
unnið störf sin i þjónustu bókasafnsins. Herbergi þetta yrði að vera 
sæmilega rúmgott, þvi að gera má ráð fyrir, að kennurum i þessum fræð- 
um verði fjölgað síðar.

II) Ennfremur telur deildin þörf á að ætla sérstakt herbergi (að stærð um 
18x6 álnir) fyrir áböld til sálarfræðilegra tilrauna og æfinga i þeim. 
Deildin á þegar vísi að sliku áhaldasafni, sem kemur að litlum notum 
vegna algers búsnæðisleysis. 1 sambandi við það ætti að hafa berbergi 
fyrir bókasafn i heimspekilegum fræðum (allt að 6000 bindi) og kennara- 
herbergi, sem ætlað væri þrem kennurum.

III) Loks þykir kennurum deildarinnar vera þörf á að hafa aðgang að þrem- 
ur fyrirlestrarsölum, er rúmi b. u. b. 75, 150 og 600 ábeyrendur. Hinn 
stærsti þeirra ætti jafnframt að vera hátiðasalur háskólans og mætti hafa 
þar alþýðufræðslufyrirlestra o. fl. En allir þessir salir yrðu jafnframt not- 
aðir af ödrum deildum, og verður auðvitað jafnframt að taka tillit til 
þarfa þeirra, þegar nánar skal ákveða um stærð salanna og búnað.

Reykjavik, 2. april 1929.
Sigurður Nordal 
p. L deildarforseti.
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Bréí jfuðfreBðideildar.

Reykjavik, 10. april 1629.
Út af ósk háskólaráðsins, um að deiidir háskólans láti uppi álit sitt 

um húsnæðisþörf þeirra, hverrar um sig, í væntanlegri háskólabyggingu, hefir 
guðfræðideiidin samþykkt svofelida yfirlýsingu:

Deildin þarf eina góða kennslustofu fyrír allt að 30 stúdenta, og væna 
bókageýmslustofu, útbúna þannig, að nota megi fyrir vinnustofu (laboratorium). 
Ennfremur væri mjög æskilegt að hafa i sambandi við bókasafnsstofuna her- 
bergi, þar sem kennarar deiidarinnar gætu unnið. Loks teiur deildin mjög 
æskilegt, að komið væri fyrir í háskólabyggingunni litilli og faliegri kapellu.

Magnús Jónsson.

Ðréf lajfadeildar.

Reykjavik, 3. apríl 1929.

Á fundi lagadeildar háskóians, sem haldinn var i dag, til þess að láta 
uppi óskir deildarinnar um skipulag fyrirbugaðrar háskólabyggingar, einkum 
að því er deiidina varðar, var samþykkt svofelld yfirlýsing:

Deildin þarf:
1. Kennslustofu handa allt að 40 manns.
2. Aðra kennslustofu, handa allt að 20 manns.
3. Vinnustofu kennara.
4. Vinnustofu súdenta.
5. Bókastofu fyrír allt að 30 þúsund bindi.
Væntanlegri viðskiptadeild þyrfti að ætla húsnæði auk þessa.

Einar Arnórsson.

Nd. 277. Nefndarálit

um frv. til iaga nm verðtoll.

Prá meiri hl. fjárhagsnefndar.

Meiri hlnti fjárhagsnefodar leggnr til, að frv. verði samþykkt. Einn nefnd- 
armanna (HV) var ekki á fnndi, er frv. var afereitt.

Þótt nefndarmeirihlotinn afgreiði frv. óbreylt, þá ber ekki svo að skilja, 
að nefndarmenn geti ekki hngsað sér breytingar á einstöknm atriðnm þevs, m. a. 
einhverja tilfærslu á vörum í milli tollflokka. Eru meðmælendnr frv. þvióbundn-



ir nm breytingartillögur nm einstök atriði, er fram kynnn að koma, þó þanníg, 
að ekki sén lýrðar tekjnvonir af tollinnm svo nokkrn vernlegn nemi. Að óðrn 
ieyti vísast til ástæðna þeirra, er fylgja frv.

Alþingi, 12. marz 1930.

Halldór Stefánsson, Sig. Eggerz, Hannes Jónsson, Ótafnr Thors. 
form., frsm. með fyrirvara. fnndaskiifari. með fyrirvara.
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Ed. 278. Fyrirspurn

til rikisstjórnarinnar um landsspitalann.

Fri Ingibjörgu H. Bjarnason.

1. Er það ekki tilætlun. rikisstjórnarinnar, að landsspítalinn verði tekinn til 
afnota fyrir almenning og til háskólakennslu haustið 1930, svo sem samn- 
ingur stendur til? Ef svo er:

2. Hvar skal þi fé taka til kaupa i öllum áhöldum og innanstokksmunum, 
og hvar rekstrarlé, úr þvi þaðer ekki talið i fjárlögum?

Nd. 279. Frumvarp

til laga um kirkjuráð.
Frá menntamálanefnd.

1. gr.
Setja skal kirkjuráð fyrir hina íslenzku þjóðkirkju, samkvæmt þvi, sem 

segir i lögum þessum.
2. gr.

Verkefni kirkjuráðsins er að vinna að eflingu islenzkrar kristni og styðja 
að trúar- og menningaráhrifum þjóðkirkjunnar með þvi að:

a. ihuga og gera ályktanir um þau mál, sem varða þjóðkirkjuna i heild sinni 
og einstaka söfnuði hennar.

b. stuðla að frjálsri starfsemi til eflingar kristnilifi þjóðarinnar, mannúðar- og 
liknarstarfsemi.

3. gr.
Kirkjuráðið hefir:

1. Ráðgjafaratkvæði og tillögurétt um þau mál, er kirkjuna varða og heyra undir 
verksvið löggjafarvaldsins eða sæta konungsúrskurði. Svo og þau mál önnur, 
er kirkjustjórnin kann að leita álits þess um.

Alþt. 1930. A. (42. löggjafarpiog). 85
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' 2. Samþykktaratkvæði og ákvorðunarrétt um guðsþjónustur kirkjunnar, veit- 
ingu sakramenta og kirkjulegar athafnir og helgisiði, þó eigi fyrr en tillögur 
ráðsins hafa verið samþykktar á prestastefnu (synodus). Ennfremur um þau 
mál, er hið almenna löggjafarvald kánn að fá kirkjuráðinu til meðferðar og 
f uilnaðarákvörðunar.

3. Rétt til að kjósa 1 mann til að taka þátt í stjórn kirkjulegrar starfsemi í 
samhandi við útvarp.

4. Ráðstöfunarvald yfir fé þvj, sem lagt kann að verða til frjálsrar kirkju- 
legrar starfsemi eða annara kirkjulegra þarfa, eftir nánari ákvæðum, sem 
fjárveitingavaldið setur i hvert sinn.

Vafaatriði um takmörk á samþykktar- og ákvörðunarvaldi kirkjuráðs 
samkvæmt 2. lið þessarar greinar sæti úrskurði dóms- og kirkjumálaráðuneytis- 
ins, þangað til Alþingi ákveður á annan veg með lögum.

4. gr.
Kirkjuráðið skipa 5 menn, biskup landsins og 4 guðfræðingar, kosnir af 

sóknarprestum þjóðkirkjunnar og kennurum guðfræðideildar háskólans. 
Kirkjumálaráðuneytið setur reglugerð um kosninguna.

5. gr. :
c Enginn má eiga sæti í kirkjuráði, nema hann fullnægi þessum skilyrðum:

a. Sé meðlimur þjóðkirkjunnar.
b. Sé orðinn 30 ára að aldri.
c. Eigi löglega með sig sjálfur og
d. hafi óflekkað mannorð.

6. gr.
Kirkjuráðið er ályktunarfært um mál þau, er greinir i 1., 3. og 4. lið 3. 

greinar, ef 4 eru á fundi.
En um þau mál, er getur í 2. hð 3. greinar, hefir ráðið eigi ákvörðunarrétt, 

nema það sé fullskipað, eða 4 kirkjuráðsmenn greiði samhljóða atkvæði.
Nú er kirkjuráði með sérstökum lögum falið að gera tillögu um veitingu 

prestakalla, og er þá ráðið ályktunarfært, þótt eigi séu 4 á fundi, ef þeir, sem 
eru fjarverandi, senda skriflegt álit og tillögu í símskeyti. Nú verða atkvæði 
jöfn, og ræður þá atkvæði hiskups.

7. gr.
Biskupinn er sjálfkjörinn forseti kirkjuráðs. En ráðið sjálft kýs varafor- 

seta og ræður ritara. Forseti kallar ráðið saman og kemur ályktunum þess á 
framfæri.

Biskup kallar saman kirkjuráð á ársfund einu sinni á ári. Aukafundir 
skulu haldnir þegar kirkjumálaráðherra, biskup eða 2 menn i ráðinu óska þess.

8. gr.
Kirkjuráðsmenn fá greiddan framlagðan kostnað og aðstoð eftir reikn- 

ingi, er ráðuneytið úrskurðar.
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Greinargerð.

Kirkjumálaráðherra hefir sent nefndinni frumvarp til laga um kirkjuráð, 
samið af kirkjumálanefnd, og hefir menntamálanefnd tekið það til flutnings 
með þeim breytingum, sem samanburður við fylgiskjal I. sýnir. Nefndin hefir 
auk þess leitað umsagnar biskups (fskj. II.) og framhaldsálits kirkjumála- 
nefndar (fskj. III.) um málið. Nefndin hefir numið burt úr frv. öll ákvæði um 
kosningu kirkjuráðs, en ætlast hinsvegar til, að þau verði tekin upp í reglugerð, 
sem kirkjumálaráðuneytið setur.

Pylgiskjal L

Frumvarp til laga um kirkjuráð, samið af kirkjumálanefnd, ásamt greinargerð 
nefndarinnar:

1. gr. Setja skal kirkjuráð fyrir hina íslenzku þjóðkirkju, samkvæmt þvi, 
sem segir í lögum þessum.

2. gr. Verkefni kirkjuráðsins er að vinna að eflingu islenzkrar kristni og 
styðja að trúar- og menningaráhrifum þjóðkirkjunnar með þvi að:
a. íhuga og gera ályktanir um þau mál, sem varða þjóðkirkjuna i heild sinni 

og einstaka söfnuði hennar.
b. Stuðla að frjálsri starfsemi til eflingar kristnilifi þjóðarinnar, mannúðar- og 

liknarstarfsemi.
3. gr. Kirkjuráðið hefir:

1. Ráðgjafaratkvæði og tillögurétt um þau mál, er kirkjuna varða og heyra 
undir verksvið löggjafarvaldsins eða sæta konungsúrskurði. Svo og þau 
mál önnur, er kirkjustjórnin kann að leita álits þess um.

2. Samþykktaratkvæði og ákvörðunarrétt um guðsþjónustur kirkjunnar, veit- 
ingu sakramenta og kirkjulegar athafnir og helgisiði, þó eigi fyrr en tillögur 
ráðsins liafa verið samþykktar á prestastefnu (synodus) og bornar undir 
héraðsfundi, og meiri hluti þeirra verið þeim meðmæltur. Ennfremur um 
þau mál, er hið almenna löggjafarvald kann að fá kirkjuráðinu til með- 
ferðar og fullnaðarákvörðunar.

3. Rétt til að kjósa 1 mann til að taka þátt í stjórn kirkjulegrar starfsemi i 
sambandi við útvarp.

4. Ráðstöfunarvald yfir fé þvi, sem lagt kann að verða til frjálsrar kirkju- 
legrar starfsemi eða annara sérstakra kirkjulegra þarfa, eftir nánari 
ákvæðum, sem fjárveitingavaldið setur í hvert s'inn.

Vafaatriði um takmörk á samþykktar- og ákvörðunarvaldi kirkjuráðs 
samkvæmt 2. lið þessarar greinar sæti úrskurði dóms- og kirkjumálaráðuneyt- 
isins, þangað til Alþingi ákveður á annan veg með lögum.

4. gr. Kirkjuráðið skipa 5 menn, og eru þeir þessir:
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a. Biskup landsins.
b. Lögfræðingur, tilnefndur af dóms- og kirkjumálaráðuneytinu.
c. Guðfræðingur, kosinn af kennurum guðfræðideildar háskólans og sóknar- 

prestum þjóðkirkjunnar.
d. 2 fulltrúar, kosnir af héraðsfundum.

5. gr. Gnginn má eiga sæti í kirkjuráði, nema hann fuUnægi þessum skil- 
yrðum:

a. Sé meðlimur þjóðkirkjunnar.
b. Sé orðinn 30 ára að aldri.
c. Eigi löglega með sig sjálfur og
d. hafi óflekkað mannorð.

6. gr. Ráðuneytið nefnir lögfræðing, og annan til vara, til að taka sæti í 
kirkjuráði til 5 ára í senn. Varamaður tekur þar sæti í forföllum aðahnanns.

Nú verður autt sæti lögfræðings, eða varamanns hans, áður en 5 ár eru 
liðin, og nefnir ráðuneytið menn í stað þeirra fyrir það, sem eftir er tímans.

7. gr. Guðfræðingur sá, er taka skal sæti í kirkjuráði samkvæmt c-lið 4. 
greinar, skal kosinn til 5 ára i senn. Skulu þeir, er hann eiga að kjósa, senda skrif- 
leg atkvæði sín til biskups fyrir febrúarlok það ár, er kosning fulltrúa á fram að 
fara. I marzmánuði telur yfirkjörstjórn (sbr. 12. gr.) atkvæðin, og er sá rétt 
kjörinn, sem fengið hefir flest atkvæði. Jafnframt skal kjósa varamann, er hlot- 
ið hefir guðfræðimenntun, til jafnlangs tíma, til að taka sæti i ráðinu i forföUum 
aðalmanns, og fer um kosningu hans á sama hátt. Biskup tilkynnir próföstum 
kosningu aðalmanns og varamanns hans, áður en kosning fuUtrúa samkvæmt 
d-Uð 4. greinar fer fram. Verði sæti aðalmanns og varamanns hans autt, áður 
en kjörtímabil hans er útrunnið, skal kjósa menn i stað þeirra fyrir það, sem 
eftir er af kjörtímabihnu.

8. gr. FuUtrúa skal kjósa á héraðsfundi tU 5 ára i senn. Prófastur stýrir 
kosningu, en héraðsfundur kýs 2 menn í kjörstjórn með honum. Kosning fer 
fram skriflega, og hafa þeir einir kosningarrétt, er sæti eiga í héraðsnefnd.

9. gr. Kosning fer þann veg fram, að þegar prófastur hefir sett kjörfund, 
fær hver viðstaddur héraðsnefndarmaður kjörseðil og ritar á hann nöfn og 
heimiUsfang þeirra 2 fuUtrúa, er hann kýs. Skilar hann þá kjörstjórninni seðU 
sinum, en hún lætur hann þegar í umslag undir atkvæðaseðla. Þegar allir hér- 
aðsnefndarmenn hafa kosið, lokar kjörstjórnin umslaginu og setur fyrir innsigU 
sín. Siðan ritar prófastur á umslagið: „Atkvæðaseðlar fulltrúa" og 
nafn prófastsdæmisins, en þar undir ritar öll kjörstjórnin nöfn sín. Er þá kosn- 
ingu aðalfuUtrúa lokið.

10. gr. Auk aðalfuUtrúanna skal einnig kjósa 2 varafuUtrúa. Fer kosning < 
þeirra fram þegar er kosningu aðalfuUtrúa er lokið og eftir sömu regliun. Þó 
ritar prófastur: „Atk væðaseðlar varaf ull tr úa“ utan á umslagið, þeg- 
ar kosningu varafuUtrúa er lokið.

VarafuUtrúar koma i sæti aðalfuUtrúa í forföUum þeirra, og tekur sá 
þeirra fyrr sæti, sem fengið hefir fleiri atkvæði. Hafi atkvæði verið jöfn, ræður 
hlutkesti.

Verði sæti fulltrúa og varáfuUtrúa autt, áður en kjörtimabil þeirra er út-
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runnið, skal kjósa fulltrúa og varafulltrúa fyrir það, sem eftir er af kjörtima- 
bilinu, eftir sömu reglum og áður.

11. gr. Þegar eftir að kosningu fulltrúa og varafulltrúa er lokið, býr kjör- 
stjórnin um bæði atkvæðaumslögin og setur innsigh sín fyrir. En prófastur 
sendir kjörgögnin síðan, með næslu póstferð, biskupi, sem er oddviti yfirkjör- 
stjórnar.

12. gr. Yfirkjörstjórn skipa, auk biskups, tveir menn, er ráðuneytið
skipar.

Þegar atkvæðaseðlar úr öllum prófastsdæmunum eru komnir biskupi í 
hendur, kallar hann yfirkjörstjórnina saman til að telja atkvæðin. Eru þeir þá 
rétt kjörnir fulltrúar, sem flest liafa fengið atkvæðin.

Nú fá 2 menn jafna tölu atkvæða sem fulltrúar, og ræður þá hlutkesti.
Um talning atkvæða varafulltrúa fer á sama hátt.
Yfirkjörstjórn gefur fulltrúum og varafulltrúum kjörbréf.
13. gr. Kærur yfir kosningu samkvæmt 7. og 9. gr. skulu komnar til yfir- 

kjörstjórnar mánuði eftir að kosning hefir fram farið, og sæta þær úrskurði 
ráðuneytisins.

Nýir fulltrúar taka sæti i kirkjuráði þegar kærufrestur er liðinn eða úr- 
skurður hefir fallið.

14. gr. Kirkjuráð er ályktunarfært um þau mál, er greinir í 1., 3. og 4. hð 
3. greinar, ef 4 eru á fundi.

En um þau mál, er getur i 2. hð 3. greinar, hefir ráðið eigi ákvörðunar- 
rétt, nema það sé fuhskipað eða 4 kirkjuráðsmenn greiði samhljóða atkvæði.

Nú er kirkjuráði með sérstökum lögum fahð að gera tillögu um veitingu 
prestakaha, og er þá ráðið ályktunarfært, þótt eigi séu 4 á fundi, ef þeir, sem 
eru fjarverandi, senda skriflegt áht og tillögu í símskeyti. Nú verða atkvæði jöfn, 
og ræður þá atkvæði biskups.

15. gr. Biskupinn er sjálfkjörinn forseti kirkjuráðs. En ráðið sjálft kýs 
varaforseta og ræður ritara. Forseti kallar ráðið saman og kemur ályktunum 
þess á framfæri.

Biskup kahar saman kirkjuráð á ársfund einu sinni á ári. Aukafundir 
skulu haldnir þegar kirkjumálaráðherra, biskup eða 2 menn í ráðinu óska þess.

16. gr. Kirkjuráðsmenn fá greiddan framlagðan kostnað samkvæmt 
reikningi, er ráðuneytið úrskurðar.

Bitari fær þóknun fyrir starf sitt, sem ráðuneytið ákveður, að fengnum 
tillögum kirkjuráðs.

677

Greinargerð : Frumvarp það, sem hér kemur fram, er samið eftir 
einróma ósk siðustu prestastefnu og ýmsra héraðs- og kirkjumálafunda viðs- 
vegar um land.

Fjölmargir áhugamenn í kirkjumálum landsins telja, að með þvi sé stig- 
ið spor í rétta átt til efhngar kristnilialdi þjóðarinnar. Verður mörgum þeirra 
það æ ljósara, að innan þjóðkirkju landsins er jafnan þörf á samvinnu góðra 
manna, er hafi vakandi auga á öllum störfum hennar og aðstöðu á hverjum
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tima, svo hún fái sem bezt leyst hlutverk sitt i þjóðlifi voru. Þvi hefir einatt 
verið kastað fram, að kirkjan fylgdist ekki með þróun þjóðlífsins sem skyldi. 
Mjög mikill hluti starfs hennar yrði þvi, vegna úreltra starfshátta og skipulags, 
að minna gagni en vænta mætti, og að kirkjan sé áhugalitil í aðalstarfi sinu, i að 
styrkja og þroska trúar- og siðferðislíf þjóðarinnar. Ekki mun hægt að neita því, 
að ásakanir þessar munu, að sumu leyti a. m. k., hafa við nokkur rök að styðj- 
ast. En flestir sanngjarnir menn í kirkjunnar garð munu jafnfúslega kannast 
við það, að sökin sé ekki öll hjá starfsmönnum stofnunarinnar, heldur og að 
mikhim mun i starfsháttum hennar og skipulagi. Á vorum timum mun engin 
sú stofnun til, sem þolir, án tjóns fyrir starfsemi hennar, að standa i stað svo 
áratugum skiptir, að þvi er kemur til starfshátta og skipulags, þegar aðstaðan 
breytist svo ört á öllum sviðum og þjóðlífið er að heita má stöðugum bylting- 
um háð. Vart verður þvi neitað, að nokkur deyfð hafi hvílt yfir kirkjumálum 
landsins, og mun það að sumu leyti eiga rót sína að rekja til þess, að söfnuðirn- 
ir og kennimenn þeirra hafa eigi átt greiðan aðgang til samvinnu við þing og 
stjóm landsins og þvi átt óhægara um ýmis frumkvæði að umbótum á stárfa- 
sviði kirkjunnar. Löggjafarvaldið hefir haft í mörg horn að líta, og enda ekki 
ætið svo kunnugt sem skyldi á sviði kirkjumálanna. Þau hafa þvi einatt orðið 
útundan þar og fengið að mörgu ófullnægjandi afgreiðslu. Með þetta fyrir aug- 
um hefir kirkjumálanefnd orðið sammála um að styðja tillögu prestastefnunn- 
ar og ýmsra annara kirkjumálafunda um stofnun kirkjuráðs, er hún væntir, að 
geti á ýmsan hátt orðið starfi kirkjunnar til styrktar.

Sumir hafa talið það athugavert við stofnun kirkjuráðs, að það muni 
rýra áhrif biskupsdómsins í landinu, — aðrir aftur á móti, að það muni auka 
hann um of að álirifum og völdum, en sennilegt er, að það fari mest eftir áhuga 
og andlegum yfirburðum biskupanna sjálfra, er sitja á hverjum tíma.

Hversu mikið gagn slíkt ráð gerir, fer að sjálfsögðu eftir þvi, hversu vel 
tekst um val fulltrúanna. En sá kostur fylgir þvi fyrirkomulagi, sem lagt er til 
í frumvarpi þessu, að ef fulltrúaval skyldi einhverntíma takast svo, að ráðið verði 
aðgerðalitið það kjörtimabil, þá yrði heldur eigi teljandi sá kostnaður, er það 
hefði i för með sér.

Það, sem slíkt kirkjuráð ætti að geta komið til leiðar og stutt að, verður 
einkum:

1. Að kirkjuleg löggjöf væri betur undirhúin og athuguð.
2. Að sameina starfsáhugann innan kirkjunnar.
3. Að leikmenn fengju betra tækifæri til að taka þátt í s t a r f i kirkjunnar.
4. Meira samstarf milli safnaða, kirkjustjórnar og Alþingis.
5. Að kirkjan sjálf finni betur til ábyrgðar i starfi sinu með þjóðinni.
6. Að kirkjan yrði betur undir það húin að halda áfram starfi sínu, ef til skiln- 

aðar drægi síðar meir milli hennar og rikisins.

Um 1.—2. gr. Ætlazt er til, að verkefni kirkjuráðs verði tvennskonar:
1. að vinna að undirbúningi þeirra löggjafarmála, er þjóðkirkjuna varða sér- 

staklega, og
2. styðja að frjálsri starfsemi kristnilifinu til eflingar, svo sem t. d. meiri
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samvinnu presta um kristilega starfsemi, útgáfu góðra bóka um kristileg 
efni o. s. frv. Ennfremur að styðja að betra samstarfi áhugamanna innan 
kirkjunnar um ýmis mannúðar- og líknarmálefni, er varða þjóðina í heild 
eða einstaka söfnuði hennar.

Innan hinnar sænsku kirkju eru tvennskonar ráð við hlið erkibiskups, og 
skipta þau með sér verkum þannig, að annað þeirra hefir, ásamt kirkjuþingi, 
m. a. þau mál til meðferðar, er fyrr greindi, en hitt ráðið vinnur sérstaklega 
að þeim málurn, er siðar sagði. Hér er ætlazt til, að kirkjuráðið vinni að þessu 
hvorutveggja.

Um 3. gr. Það er tilætlunin með ákvæði því, er segir í 1. lið greinarinnar, 
að stuðla að sem beztri samvinnu milli kirkjunnar og löggjafarvaldsins. Virðist 
þeim tilgangi eigi á annan hátt betur náð en með því, að fulltrúar safnaða lands- 
ins og kennimanna þeirra fái ráðgjafaratkvæði og tillögurétt um þau mál, er 
varða kirkjuna sérstaklega. Ennfremur ætti það að stuðla að góðri samvinnu 
milli safnaðanna og kirkjustjórnarinnar, að kirkjustjórnin geti leitað álits þess- 
ara sömu fulltrúa um þau mál, er henni þykja til þess fallin.

Málefni þau, er ræðir um i 2. lið 3. greinar, 1. málsgrein, hefir löggjafar- 
valdið ekki á síðari öldum talið vera í sínum verkahring að fjalla um, heldur 
hafa nefndir kjörinna kirkjumanna í rauninni ráðið þeim málum til lykta með 
biskupi. Hér er því eigi um neina breytingu að ræða frá þeirri venju, sem gilt 
liefir, nema þá einu, að tillögur til breytinga skulu bornar undir synodus og 
héraðsfundi áður en þeim er ráðið til fullnaðar.

Ákvæðin í 2. málsgrein i 2. lið koma þá fyrst til framkvæmda, ef kirkju- 
ráðið getur með starfi sinu áunnið sér traust löggjafarvaldsins. Þar sem vænta 
má, að alhnikil kirkjuleg starfsemi fari fram i sambandi við væntanlegt út- 
varp, svo sem t. d. að útvarpað verði guðsþjónustum og ýmsum fyrirlestrum 
og erindum kristilegs efnis, þykir æskilegt, að þegar í byrjun takist hin bezta 
og nánasta samvinna milli kirkju og útvarps. Virðist sú samvinna bezt tryggð 
með því, að fulltrúar kennimanna og safnaða kjósi einn mann af sinhi' hálfu 
til þess að taka þátt í stjórn hinnar kirkjulegu starfsemi útvarpsins. Er þess m. a. 
vænzt, að þeim manni, sem þar starfar af hálfu kirkjunnar, verði auðveldara 
en öðrum að útvega menn viðsvegar að til að ílytja fyrirlestra og erindi um and- 
leg mál, er þeir eru á ferð i höfuðstaðnum.

Ákvæði, er greinir i 4. hð, koma því aðeins til framkvæmda, að kirkju- 
ráðið beiti sér fyrir einhverri þeirri starfsemi, er fjárveitingavaldið telur stuðn- 
ingsverða, og þykir þvi eigi þurfa skýringa.

Þar sem tilgangur frumvarpsins er alls eigi að draga á neinn hátt hið 
æðsta vald yfir kirkjunni úr höndum þings eða stjórnar, heldur fyrst og fremst 
að stuðla að sem beztri samvinnu milli kirkju og þings og stjómar, þykir sjálf- 
sagt að taka það fram, að úrskurðarvald um takmörk á samþykktar- og ákvörð- 
unárvaldi kirkjuráðs samkvæmf 2. lið þessarar greinar sé í höndum stjómar- 
innar og Alþingis.

Um 4. gr. Til þess að sem nánust samvinna fái orðið milli stjórnar og 
kirkjuráðs, þykir rétt, að dóms- og kirkjumálaráðuneytið skipi einn mann til að 
taka sæti í ráðinu, og þar sem ráðið á m. a. að taka þátl í undirbúningi þeirra



löggjafarmála, er kirkjuna varða sérstaklega, þá þykir æskilegt, að sá maður 
sé lögfræðingur.

Vegna þeirra mála, sem ætlazt er til, að kirkjuráðið fái samþykktarat- 
kvæði og ákvörðunarrétt um, sbr. 2. lið 3. greinar, þykir nauðsynlegt, að a. m. k. 
einn guðfræðingur eigi sæti í ráðinu, auk biskups, sem er sjálfkjörinn forseti 
þess. 1 kirkjumálanefndinni kom tii álita, hvort þessi fulltrúi ætti heldur að 
vera kosinn af kennurum guðfræðideildar háskólans einum eða af guðfræði- 
kennurum og sóknarprestum landsins. En þar sem deildin er fámenn sjálf- 
stjórnarstofnun, hallast meiri hluti nefndarinnar (4 :1) fremur að því síðara. 
Þótt æskilegt væri, að kirkjuráðið skipuðu sjö menn og þar ættu sæti fjórir 
fulltrúar, kosnir af héraðsfundum, þá hefir meiri hluti nefndarinnar hallazt að 
því, að kirkjuráðsmenn verði aðeins fimm.

Um 5.—7. gr. Virðast eigi þurfa skýringa.
Um. 8. gr. Nauðsynlegt þykir, að kosning guðfræðings i kirkjuráð fari 

fram svo snemma á árinu, að prófasti sé það kunnugt, hver hlotið hafi kosningu, 
áður en hann boðar til héraðsfundar.

Um 9.—13. gr. Ræða um kosningu fulltrúa og varafulltrúa.
Um 14.—15. gr. I frumvarpi, er kirkjumálanefnd hefir samið um veitingu 

prestakalla, er gert ráð fyrir, að leitað verði álits kirkjuráðs um veitingu presta- 
kalla, þegar söfnuðir hafa eigi sjálfir kallað sér prest. Þykir þá nauðsynlegt, að 
ráðið sé ályktunarfært, þótt eigi séu f jórir á fundi, ef þeir, sem eru f jarverandi, 
senda forseta tillögur sinar skriflega.

Um 16. gr. Þar sem eigi er ætlazt til þess, að kirkjuráðsmenn fái þóknun 
fyrir starf sitt, heldur aðeins framlagðan kostnað, þykir nauðsynlegt, að ráðinu 
sé heimilt að taka sér ritara, gegn þóknun, sem ráðherra ákveður.
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Fylgiskjal II.

Álit biskups.

BISKUPINN YFIR ÍSLANDI.
Reykjavik, 24. febrúar 1930.

Háttvirt menntamálanefnd neðri deildar Alþingis hefir með bréfi, dags. 
20. þ. m., sent mér til umsagnar „frumvarp til laga um kirkjuráð“, samið af 
kirkjumálanefnd þeirri, er skipuð var árið sem leið; en dóms- og kirkjumála- 
ráðherra hefir lagt frumvarpið fyrir menntamálanefnd, til þess að hún tæki það 
til flutnings á Alþingi.

Vil ég hér með verða við tilmæhiro menntamálanefndar og skýra frá áhti 
minu á frumvarpi þessu.

Frumvarp þetta minnir að snmu leyti á frumvarp það, sem kirkjumála- 
nefndin frá 1904 samdi um stofnun kirkjuþings, en ráðherra Islands sá sér ekki 
fært að leggja fyrir Alþingi ásamt öðrum frumvþrpum nefndarinnar. Einn af
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nefndarmönnunum hafði lika lagzt mjög fastlega gegn frumvarpinu i sérstöku 
álitsskjali, sem prentað var i „Tillögum um kirkjumál íslands“, þar sem öll 
frumvörp nefndarinnar og álitsskjöl eru prentuð. En sá er þó meginmunur á 
þvi frumvarpi, sem nú liggur fyrir, og hinu, sem kirkjumálanefndin frá 1904 
lagði fram, að hér er aðeins farið fram á að setja á stofn kirkjurdð 5 manna, er 
komi saman einu sinni á ári — að minnsta kosti — en í hinu frumvarpinu að 
setja á stofn kirkjuþíng', skipað 24 mönnum, er komi saman 3. hvert ár. En verk- 
efni kirkjuráðsins er ætlazt til að verði hér um bil hið sama og verkefni það, er 
kirkjuþinginu var ætlað.

En þótt frumvarp þetta um kirkjuráð minni á kirkjuþingsfrumvarpið 
gamla, þá þykist ég geta fullyrt, að til grundvallar kirkjuráðs-frumvarpinu hggi 
ssenska hugmyndin um „stiftsrád“, sem á siðustu tveimur áratugum hafa komizt 
á fót i flestum biskupsdæmum Sviþjóðar, en eru ólögboðnar sjálfboða-stofnanir, 
komnar á fót að tilhlutun hlutaðeigandi biskupa, aðallega til þess að aðstoða 
biskup við undirbúning almennra Irirkjufunda fyrir hvert biskupsdæmi, sem 
tekið hefir verið að halda annaðhvert ár, en auk þess til þess að ráða til lykta 
ýmsum málum snertandi kirkjulega sjálfboðastarfsemi innan hlutaðeigandi 
biskupsdæmis. En þessi „stiftsrád“ Svia hafa ekki til meðferðar mál, sem snerta 
þjóðkirkjuna i heild sinni, þvi að öll slik mál liggja undir atkvæði „almenna 
sænska kirkjuþingsins" („almánna svenska kyrkomötet"), sem kemur saman 5. 
hvert ár og er einskonar ráðgjafarþing (stofnað 1863) um kirkjuleg mál, sér- 
staklega varðandi guðsþjónustu-fyrirkomulag o. fl. þesskonar, sém hið kirkju- 
lega umboðsvald ætlar að leggja fyrir rikisþing, eða „kyrkomötet“ sjálft ætlar 
að fara fram á, að lagt verði fyrir þingið eða undir konungsúrskurð.

En kirkjumálanefndin fer lengra. Hún hefir auðsjáanlega einnig i huga 
sænska „domkapitel“-fyrirkomulagið. í „greinargerðinni“ um 1. og 2. gr. segir 
svo: „Innan hinnar sænsku kirkju eru tvennskonar ráð við hlið erkibiskups, og 
skipta þau með sér verkum þannig, að annað þeirra hefir, ásamt kirkjuþingi, 
m. a. þau mál til meðferðar, er fyrr greindi (þ. e. að vinna að undirbúningi 
þeirra löggjafarmála, er þjóðkirkjuna varða sérstaklega), en hitt ráðið (þ. e. 
stiftsrádet) vinnur sérstaklega að þeim málum, er siðar sagði (þ. e. að styðja 
að frjálsri starfsemi kirkjulifinu til eflingar o. s. frv.). Hér er ætlazt til, aíf 
kirkjuráðið vinni að þessu hvorutveggja“. Þegar i þessum tilfærða kafla grein- 
argerðarinnar er talað um tvennskonar ráð við hlið erkibiskops, þá er þetta 
byggt á misskilningi hjá kirkjumálanefnd; þvi að „stiftsrád" sænsku kirkjunnar 
er sjálfboðaráð i flestum biskupsdæmum (tvö hafa ekkert slikt ráð: Gautaborg- 
ar- og Visbystifti), en ekki í erkistiftinu einu, og dómkapitular eru i öllum bisk- 
upsdæmum landsins við hlið biskups. Eru þau arfur frá katólsku, er Sviar einir 
allra Norðurlandakirknanna hafa haldið. Þeir samsvara að sumu leyti „Lande- 
möderne“ í Danmörku og synódus hjá oss, sem sé að þvi er kemur til útbýt- 
ingar styrktarfjár til uppgjafapresta og prestsekkna, en eru annars einskonar 
kirkjulegt stjómarráð innan hvers biskupsdæmis, undir forsæti biskups með út- 
skurðarvaldi um ýmis efni, «r varða hlutaðeigandi biskupsdæmi (t. a. m. frá- 
vikning presta um stundarsakir vegna einhverra yfirsjóna o. þ. h.). Ennfremur 
hafa dómkapitular talsvert að segja varðandi skólamál biskupsdæmisins, og þvi
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eru venjulega nokkrir skólaxneun i hverjum dómkapítula. Aftur á móti hafa 
dómkapítularnir engin afskipti af hinni frjálsu. sjálfboðastarfsemi innan bisk- 
upsdæmisins og, mér vitanlega, heldur ekki nein afskipti af undirbúningi mála 
varðandi kirkjuna í heild sinni, nema hvað það i einstökum málum gerir „pro- 
positionér“ til stjórnarinnar, sem hún, ef varða kirkjuna í heild sinni, leggur 
fyrir „almánna svenska kyrkomötet“ eða dómkapitulinn sjálfur sendir „almánna 
kyrkomötet“.

En verkefni þessara þriggja aðilja — stiftsrád, domkapitel og kyrkomötet 
— er í frumvarpi kirkjumálanefndar lagt í hendur væntanlegs kirkjuráðs, sem 
verður þannig sambreyskingur þeirra allra þriggja.

Ég verð nú þegar að taka það fram, að ég er engan veginn mótfallinn því, 
að til væri einskonar kirkjuráð, sem biskup gæti borið undir ýmis vandamál, 
sem fyrir kunna að koma í embættisstarfi hans, þó ekki væri nema til þess að 
undirbúa prestastefnuna og taka ákvarðanir um, hvaða mál skuh þar tekin til 
meðferðar. Hingað til hefir venjan verið sú, að biskupar hafa skorað á presta 
(um hendur prófasta) að tilkynna nokkru á undan hverri prestastefnu, ef ein- 
hver sérstök mál hefðu fram að bera — en þær áskoranir borið fremur takmark- 
aðan ávöxt. Tíðast hefir það farið svo, að einstakir prestastefnumenn hafa á 
sjálfri prestastefnunni borið fram einhver shk áhugamál sin, sem þá hafa verið 
rædd og, ef til vill, ályktanir teknar um þau, eða því frestað til næstu presta- 
stefnu að taka fullnaðarályktanir um þau. Leiðir af sjálfu sér, að heppilegast 
væri, að öll slik mál væru undirbúin af einhverri slikri nefnd, sem biskup hefði 
við hhð sér, — hvað sem hún nú héti. En að fara að setja lög um nefnd í því 
skyni einu, mundi liklega mörgum þykja fullmikið af svo góðu, enda er frum- 
várp kirkjumálanefndar uiiklu viðtækara.

Við það, sem í 2. gr. segir um verkefni kirkjuráðsins: „að vinna að efl- 
ingu íslenzkrar kristni og styðja að trúar- og menningaráhrifum þjóðkirkjunn- 
ar“, hefi ég ekki heldur neitt að athuga. Ég mundi þakksamlega bjóða hverja 
slíka ný-stofnun velkomna, ef ég sæi fram á, að henni væri treystandi til að verða 
islenzkri kristni til verulegs stuðnings, hvort heldur er með þvi að ihuga og gera 
ályktanir um þau mál, sem varða þjóðkirkjuna i heild sinni og einstaka söfn- 
uði hennar, eða með því að stuðla að frjálsri starfsemi til efhngar kristnihfi 
þjóðarinnar. En hvorttveggja þetta hefir prestastefnan skoðað svo sem verkefni 
sitt hingað til. Ég veit ekki betur en að hver eiuasta prestastefna, sem haldin 
hefir verið þau 34 ár, sem ég hefi átt rétt á að sitja prestastefnu vora, hafi haft 
til ihugunar einhver þau mál, er varða þjóðkirkjuna í heild sinni eða einhverja 
frjálsa starfsemi til efhngar kristnilífi þjóðarinnar. Einnig mætti minna á, að 
m. á. með hhðsjón á þesskonar ináluni átti ég 1918 frumkvæðið að því, að sett 
var á fót Prestafélagið islenzka, sem siðan hefir starfað og ýmsu góðu og gagn- 
legu til leiðar komið.

En því ber ekki að neita, að hér hefir ekki verið að ræða um neinn til- 
lögurétt né heldur um ráðgjafaratkvæði samkvæmt fyrirmælum laga, heldur 
hefir þetta hvorttveggja verið sjálftekið. En þá mœtti spyrja, hvort ráðgjafar- 
atkvæði og tillöguréttur í kirkjuráðsins höndum lögum samkvæmt yrði áhrifa- 
ríkari en í hönduin synódusar og Prestafélagsins, þótt það væri þar sjálftekið.

étó
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Mér liggur við að efast unx það. Þegar i 3. gr. 1 segir, að kirkjuráðið hafi „ráð- 
gjafaratkvæði og tillögurétt um þau mál, er kirkjuna varða og heyra undir verk- 
svið löggjafarvaldsins eða sæta konungsúrskurði“ —, þá mun að sjálfsögðu 
vera til þess ætlazt af höndum frumvarpsins, að þessi mál verði falin ráðinu 
til umsagnar og álits áður en þau eru lögð fyrir Alþingi eða skotíð til konungs- 
úrskurðar; þvi að vitanlega nær ekki nokkurri átt að koma með þau eftir á, 
nema kirkjuráðinu yrði þar gefinn „veto“-réttur, sem ekkert- alþingi í heimi 
mundi samþykkja nú á dögum. En nú gæti hugsazt, að eitthvert mál bæri svo 
hrátt að, að stjórnin gæti ekki náð til kirkjuráðs (sem aðeins kemur saman 
einu sinni á ári) með það, eða að einhver þingmaður vildi bera fram frumvarp, 
sem varðaði kirkjuna í heild sinni, — mundi þá stjórnin ekki neyðast til að 
leggja það fyrir Alþingi að kirkjuráðinu fornspurðu? Eða mundi ekki hver þing- 
maður, sem slikt frumvarp hefði með höndum, skoða það beina skerðingu á 
þingmannsrétti sinum, að frumvarp hans yrði að koma fyrír kirkjuráð, sem þá 
er ef til vill hvergi til taks, áður en farið yrði að ræða það á þinginu? Ég bendi 
á þetta sem beinlinis praktiskan agnúa á þessu frumvarpi. Annars þykir mér 
rétt i þessu sambandi að taka það fram, að ég veit ekki til, að nokkurt máþ 
sem varðaði kirkjuna i heild sinni, hafi verið rætt á Alþingi þessi 13 ár, sem ég 
hefi biskupsembætti gegnt, án þess að það væri sent biskupi til umsagnar og 
athugunar, áður en til fullnaðarúrslita kæmi. Að visu ber þvi ekki að neita, að 
tillögur niínar hafa ekki ávallt verið teknar lil greina, svo sem ég vildi óskað 
hafa. En mundi ekki fara eins, þótt fyrir lægju umsagnir kirkjuráðs með lög- 
mæltu ráðgjafaratkvæði og lögmæltum tillöguréttí? "

Nokkuð öðru máli kynni að gegna um 2. lið 3. gr., þar sem segir, að 
kirkjuráðið skuli hafa „samþykktaratkvæði og ókvörðunarrétt um guðsþjón- 
ustu kirkjunnar o. s. frv.“, þ. e. um mál varðandi innri hlið hins kirkjulega lifs 
— þá, er lýtur að kristnihaldinu og guðsdýrkuninni. Kirkjumálanefndin tekur 
það þó beint fram í greinargerð sinni (undir 3. gr.), að löggjafarvaldið hafi ekki 
á síðari ölduin talið það vera i sinum verkahring að f jalla um þau málefni, held- 
ur hafi nefndir kjörinna manna ráðið þeim til lykta með biskupi. En þegar i 
frumvarpinú er ætlazt til, að kirkjuráðið fái samþykktaratkvæði og ákvörðunar- 
rétt í þeim málum, þá þýðir þetta það, að stjórnarvöldin eigi alveg að sleppa 
þessu hér eftir. Það gætí nú í fljótu bragði virzt miður viðeigandi, að kirkjan 
hafi þar ekki fullt samþykktaratkvæði og ákvörðunarrétt. En þetta er þó ekki 
svo, þegar betur er að gætt. Menn gleyma tvennu í þessu sambandi, sem ekki 
má gleymast. Annað er það, að rikisvaldið telur sér skylt að láta einnig hin 
innri mál kirkjunnar til sin taka svo sem vörður trúarbragðafrelsisins í landinu. 
Hitt, sem líka gleymist einatt i þessu sambandi, er það, að þegar konungurinn 
annaðhvort sjálfur eða um hendur umboðsvaldsins leggur fullnaðarúrskurð á 
efni, sem varða innri hlið kirkjulífsins, þá gerir hann það kirkjuréttarlega 
skoðað sem sumrnus episcopus (æðsti biskup) kirkjunnar. Þetta gætí vitanlega 
orðið verulegt umkvörtunar- og óánægjuefni, ef konungsvaldið beittí svo þessu 
valdi sinu, að það neyddi upp á þjóðkirkjuna fyrirmælum, sem færu i bága við 
allan anda evangelisks kristnihalds, að þeim aðiljum fornspurðum, sem þar 
ættu helzt .að hafa atkvæði um. En veit nokkur dæmi slíks? Ég þekki þau ekki.
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Liti ég til þeirra kirkjulegra niála, sem talin eru til innri mála kirkjunnar og 
hafa afgreidd verið með úrskurði konungs eða hins konunglega umboðsvalds, 
þá veit ég ekki til þess, að nokkurt slikt mál hafi nokkru sinni verið afgreitt að 
fornspurðri kirkjunni eða málsvörum hennar, biskupi eða stiftsyfirvöldum, 
meðan þau voru, eða synódus. Og ég fæ ekki séð, að það geti með réttu talizt 
skerðing á sjálfsforræði kirkjunnar í innri máluin hennar, að konungur (eða 
umboðsvaldið fyrir hans hönd) léggi fullnaðarúrskurð á þau svo sem æðsti 
biskup kirkjunnar. Hinsvegar finnst mér það vera æðimikil skerðing á samþykkt- 
aratkvæði og ákvörðunarrétti kirkjuráðsins, að tillögur þess verða áður að hafa 
verið samþykktar á synódus og bornar undir héraðsfundi og þar fengið meiri 
hluta atkvæða. Og þegar nú þar við bætist, að vafaatriði um takmörk þessa sam- 
þykktar- og ákvörðunarvalds kirkjuráðsins eigi að úrskurðast af dóms- og 
kirkjumálaráðuneytinu, unz Alþingi ákveður á annan veg með lögum, þá fer 
valdið að verða ærið „problematiskt“, enda gæti skeð, að takmörkin yrðu sett 
svo þröng, að kirkjuráðinu þættu sér tilfinnanlegar hömlur settar ineð því. 
Hér kemur einnig annað atriði til greina. Eins og ég tók fram, standa afskipti 
rikisvaldsins af innri málum kirkjunnar meðfram i sambandi við, að þess er að 
vaka yfir trúarbragðafrelsinu i landinu. Nú er þvi svo farið, að þjóðkirkja á 
eftir hugtaki sinu að vera rúmgóð, svo að allir limir þjóðfélagsins, sem þess 
óska, geti átt þar heimilisfang. 1 annan stað er alkunna, að kröfur sumra manna 
um frjálsa þjóðkirkju eru einatt af þeim toga spunnar, að þeim þykir þjóðkirkj- 
an of rúmgóð, er hún liður mönnum að eiga þar heima, er ekki fylgja i hverri 
grein viðurkenndum kenningum kirkjunnar, og vilja þvi knýta sem fastast að 
þjóðkirkjunni með óheilnæmum játningaböndum o. fl. þessh. En allt slikt 
teist til þeirra innri mála (sérmála), sem frumvarpið ætlar kirkjuráðinu sam- 
þýkktaratkvæði um og ákvörðunarrétt. Er engan veginn óhugsandi, að svo gæti 
farið, að kirkjuráðið fyrir undirróður þröngsýnna manna yrði svo skipað, að 
mörgum manni, sem í þjóðkirkjunni vildi eiga heimilisfang, þætti svo þröngvað 
kostum sínum, að Iiann liéldist þar ekki við vegna einhverra ákvarðana ófrjáls- 
lynds kirkjuráðs.

En sé því nú svo farið, að hvorki það, er segir í 1. eða 2. lið 3. gr., geri 
setningu sérstaks kirkjuráðs óumflýjanlega, þá gerir hvorki 3. né 4. liður það. 
Um 3. lið er það að segja, að séu stjórnarvöldin þess fýsandi vegna kirkjulegr- 
ar starfsemi útvarpsins, að fá sérstakan kristilega og kirkjulega hugsandi mann 
inn í útvarpsráðið, þá ætti þeim að vera treystandi til að finna slikan mann í 
samráði við biskup án aðstoðar kirkjuráðsins. Og loks hvað ráðstöfunarvald 
framlagðs fjár til frjálsrar kirkjulegrar starfsemi snertir, þá finnst mér, að fela 
mætti biskupi eða prestastefnu og biskupi að ráðstafa því á sem heppilegast- 
an hátt.

Það er nú engan veginn að efa, að kirkjumálanefndinni hefir gengið hið 
hezta eitt til með samningu frumvarps þessa. Henni hefir fundizt of lítið tillit 
tekið til óska kirkjunnar sjálfrar við meðferð ýmsra mála varðandi hag henn- 
ar og alla aðbúð á Alþingi, henni hefir allt of litið fundizt kveða að frjálsri 
kirkjulegri starfsemi hér á landi og allt of lítið gert að hluttöku leikmanna í 
þessu starfi. En mér þykir leitt að verða að efast um, að bætt yrði úr þessu með
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kirkjuráði, er saman kæmi að jafnaði einu sinni á ári, að ég nú ekki taU um 
erfiðleikana, sem á því eru að kalla þingið saman, ef svo færi, að hinir kosnu 
fulltrúar ættu heima hver á sínu landshorni. Eins og ég vék að, er ég hræddur 
um, að agnúar yrðu á samstarfi löggjafarþings og kirkjuráðs, er til kastanna 
kæmi, og að orðið gæti úr kirkjuráðinu beinlinis vafninga-ráð. Val fuUtrúanna 
þriggja gæti að sjálfsögðu tekizt vel, enda er það fyrsta skilyrði fyrir, að.kirkju- 
ráðið komi að gagni. En það getur lika misheppnast fyrir ýmis óviðráðanleg at- 
vik. Að vísu færi vel á, að kirkjustjórnin leitaði álits kirkjunnar manna um 
þau mál, sem hún viU hera fram, annara en biskups. En þyki ekki nóg að leggja 
þau um hendur biskups fyrir synódus, þá mætti lika snúa sér til prestafélags- 
stjórnarinnar og guðfræðideildar háskólans og beiðast umsagnar úr þeirri átt. 
Hvað snertir „hina frjálsu starfsemi til efUngar kristnilifi þjóðarinnar, mann- 
úðar- og liknarstarfsemi“, þá fæ ég ekki með ininum bezta vilja séð,að sUk 
mál séu betur komin í höndum kirkjuráðs en þeirra stofnana, sein hingað til 
hafa haft þau með höndum. ÖU sjálfboða-starfsemi er, að minni hyggju, bezt 
komin í höndum sjálfboðanefnda áhugasamra manna; enda er þvi ekki að neita, 
að það, sem unnið hefir verið að sliku hér hjá oss, er sjálfboðastarf góðra manna 
fyrir áhrif einstakra áhugasamra og áhrifarikra sjalfboða. Það gæti jafnvel orð- 
ið til þess að draga úr þvi sjálfboðastarfi, sem hafið er, ef farið væri að skipa 
með lögum sérstakt ráð fyrir aUt landið, til þess að hafa slik mál með höndum. 
Hvað loks snertir hluttöku leikmanna í starfi kirkjunnar, þá er ég hræddur um, 
að kirkjuráðið gæti þar Utlu til leiðar komið. Svo sem kunnugt er, eru nú ca. 
50 ár siðan er vér fengum lög um sóknarnefndir og héraðsfundi. Hvorttveggja 
þetta átti meðal annars að gefa leikmönnum betra tækifæri til þátttöku i starfi 
kirkjunnar. En getum vér sagt, að vonir þeirra, sem báru það mál fram, hafi 
ræzl? Ég hygg, að kirkjuleg leikmannastarfsemi verði aldrei knúð fram af nein- 
um lögskipuðum nefndum, heldur spretti hún ávaUt úr jarðvegi kristílegrar 
vakningar. Þar, sem tekst að vekja safnaðarmeðvitundina, vaknar Uka safnað- 
arlif, en vaknandi safnaðarlif hrindir aftur á stað hinni kristilegu safnaðarstarf- 
semi, sem einatt einkennist af hluttöku leikmanna í því starfi.

Af því, sem sagt hefir verið hér að framan, leiðir, að ég — með fyllstu virð- 
ingu fyrir þeim góða hug til kirkjunnar og einlægu velvildarþeU, sem alstaðar 
má lesa milU linanna í frumvarpinu og greinargerðinni — get ekki áUtið neina 
hrýna þörf á lagasetningu um kirkjuráð, og hefi af margitrekuðum lestri frum- 
varpsins og greinargerðarinnar ekki getað sannfærzt um, að ávinningurinn af 
skipun kirkjuráðsins yrði eins mikiU og nefndarmenn áUta, að hann muni verða., 
Ýmislegt af þvi, sem hér hefir verið drepið á, mun ég hafa tekið fram i umræð- 
um þeim, sem urðu um máUð á síðustu prestastefnu vorri, þótt vitanlega gætí 
enginn þá vitað, með hvaða sniði frumvarp um þetta efni yrði hjá kirkjumála- 
nefndinni. Og af því tekið er fram í upphafi greinargerðarinnar, að frumvarpið 
sé samið eftir einróma ósk síðustu prestastefnu, þykir mér rétt að setja hér til- 
löguna eins og hún var borin upp og samþykkt á prestastefnunni:

„Prestastefnan telur æskilegt, að kirkjunni sé veittur meiri ihlutunar- 
og tiUöguréttur um þau löggjafarmál, sem hana varðar, og er því meðmælt, að

6*
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sett sé kirkjuráð við hlið biskups, er eigi tillögurétt og ráðgjafaratkvæði um öll 
slík löggjafarmál, áður en'þau eru lögð fyrir Alþingi og verða að lögum“.

Annað var ekki samþykkt á prestastefnunni viðvikjandi kirkjuráðinu. 
Hefir kirkjumálanefnd skiljanlega þótt þetta fulllitið verkefni fyrir kirkjuráðið 
og þvi i frumvarpi sinu farið miklu lengra en prestastefnunni kom til hugar 
að fara.

Jón Helgason.

Til menntamálanefndar neðri deildar Alþingis.

Pylgfakjaim.I ■ »1 1.11—jfc

Framhaldsálit kirkjumálanefndar.

Menntamálanefnd Nd. Alþingis hefir afhent formanni kirkjumálanefndar 
frumvarp til laga um kirkjuráð, ásamt umsögn biskupsins um frumvarpið, og 
óskað skýringar þeirra nefndarmanna, er til næðist, um þau atriði þess, er bisk- 
up hefir sérstaklega bent menntamálanefnd á i umsögn sinni.

Leyfum við undirritaðir okkur þvi að verða við þessari ósk menntamála- 
nefndar.

Biskupinn tekur hugmyndinni um kirkjuráð, svo sem öðrum tillögum 
kirkjumálatiefndar, vinsamlega og tekur það beinlinis fram, að hann sé „engan 
veginn mótfallinn þvi, að til væri einskonar kirkjuráð, sem biskup gæti horið 
undir ýmis vandamál, sem fyrir kunna að koma í embættisstarfi hans“. Og 
nefnir hann m. a. eitt þeirra mála i umsögn sinni. Ennfremur kveðst hann mundu 
„þakksamlega bjóða hverja slika ný-stofnun velkomna“, er hann gæti treyst 
til að verða islenzkri kristni til stuðnings, Og þá lýsir hann því og yfir, að frum- 
varp þetta beri alstaðar vott um góðan hug og einlægt velvildarþel til kirkjunn- 
ár. En hinsvegar bendir hann á ýmsa agnúa, er honum virðist vera á fyrirkomu- 
lagi því, er frv. gerir ráð fyrir, og virðist verksvið þess of víðtækt. Þó hefir hann 
ekkert að athuga við 2. gr. frv., er í almennum orðum tekur fram verkefni ráðs- 
ins, en bendir aðeins á, að prestastefnan hafi þessi verkefni þegar með höndum.

Mundi þá kirkjuráð draga úr áhrifum og þýðingu hinnar almennu 
prestastefnu? Einmitt hið gagnstæða hefir vakað fyrir kirkjumálanefndinni, er 
hún Samdi frv. Þvi að, eins og biskupinn sjálfur bendir á, hefir það tilfinnan- 
legast hamlað áhrifmn prestastefnunnar allt til þessa, að mörg þau málefni, er 

* hún hefir tekið til meðferðar, hafa einatt verið litt eða ekki undirbúin, er prest- 
arnir komu saman, og þeir þvi ekki getað athugað þau, svo sem æskilegt hefði 
verið, á Svo stuttum tima — 2^ degi, — sem prcstastefnan stendur yfir. Fyrir 
þvi var það m. a. hugsun kirkjumálanefndar, að kirkjuráð væri biskupi til að- 
stoðar við undirbúning mála undir prestastefnu, og gæti það nokkru orkað um
áhrif og þýðingu hennar.
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Það er réttilegá tekið fram hjá biskupi, að samkv. frv. er kirkjuráði 
ætlað að hafa allmörg hinna sömu mála til meðferðar, sem talin eru i frv. 
kirkjumálanefndarinnar frá 1904 um stofnun kirkjuþings. En það frv. var svo 
sem kunnugt er samið og borið fram af meiri hluta þeirrar nefndar, þeim séra 
Jóni Helgasyni prestaskólakennara, séra Eiríki Briem prestaskólakennara og 
séra Áma Jónssyni prófasti. Hinsvegar var verksvið kirkjuþingsins samkv. því 
frv. miklu víðtækara. T. d: er ekki ætlazt til þess, að játningarritin heyri undir 
verksvið kirkjuráðs, en samkv. frumvarpi kirkjumálanefndar 1904 var kirkju- 
þingi veitt fullt samþykktar- og ákvörðunarvald þar að lútandi. Höfundar 
kirkjuráðsfrumvarpsins telja ekki æskilegt, að ráðið hafi svo viðkvæmt stefnu- 
mál til meðferðar. Og það þegar af þeirri ástæðu, að þá hefði, a. m. k. með ein- 
hverjum rétti, mátt segja, að kirkjuráðið gæti orðið hættulegt kenningarfrelsi 
presta.

Biskupinn bendir ennfremur réttilega á, að við samningu frv. þessa hafi 
kirkjuskipun Svia a. n. 1. verið tekin til fyrirmyndar: Enda er svo talið, að 
sænska kirkjan sé ein fremsta þjóðkirkjan, og hefir fyrirkomulag hennar mjög 
verið haft til fyrirmyndar í hinni nýju kirkjuskipun Finnlands, þar sem. kirkj- 
an er þjóðinni mjög ástfólgin stofnun. En þó kom höfundum frumvarps þessa 
eigi til hugar, að íslenzka kirkjan fengi þann ákvörðunarrétt um sin eigin mál, 
sem hin sænska kirkja.

1 87. gr. í stjórnarskrá Sviþjóðar segir, að til þess að sett verði kirkjulög, 
eða þau úr gildi numin, þurfi samþykki almenns kirkjuþings. Þykir þetta stjórn- 
lagaákvæði einkum hafa orðið til góðs að því leyti, að kirkjan verði ekki eins háð 
dutlungum þingflokkanna um þau mál, er taka inn á starfssvið hennar. En 
kirkjumálanefnd hefir ekki farið fram á, að íslenzka kirkjan fengi því likan rétt 
fil að stjórna sínum eigin málum.

Hitt taldi nefndin hollt, bæði þjóð og kirkju, að kirkjan, eða fulltrúar, 
hennar, fengi ráðgjafaratkvæði og tillögurétt um hennar eigin mál, svo sem 
sumar islenzkar stofnanir aðrar liafa þegar fengið að lögum, samanber t. d. 
lög um fræðslumálanefndir, nr. 19 1928, o. fl. Leit kirkjumálanefndin svo á, 
að slikt fulltrúaráð gæti m. a. bæði varnað að nokkru ýmiskonar. fljótræði 
stjórnmálaflokkanna í kirkjumálum, og jafnvel á ýmsan, veg, mildað og sefað 
stefnudeilur innan kirkjunnar, svo þær sundruðu síður starfskröftum hennar. 
læiðir það m. a. beint af þvi, að mönnum af ýmsum stefnum er falið að vinna 
saman að sameiginlegum áhugamálum. Þvi að einatt verða stefnudeilur beisk- 
ari fyrir það, að menn liafa ekki fengið tækifæri til samstarfs og kynningar.

Um nokkur hin nánari. fyrirkomulagsatriði, svo sem um forsæti biskups, 
tók kirkjumálanefndin „domkapitel“ sænsku kirkjunnar til fyrirmyndar. Og í 
frv. nefndarinnar um veitingu prestakalla er gert ráð fyrir, að kirkjuráð hafi, 
undir sérstökum atvikum, tillögurétt um veitingu prestakalla (þ. ,e. þegar vilji 
safnaðanna kemur ekki eindregið í ljós), þó að á annan veg:sé en um dómkapí- 
tulann í Sviþjóð. Hinsvegar er kirkjuráðinu alls ekki ætlað að vera neinn presta- 
dómstóll, eins og dómkapitulinn, heldur er ætlazt til þess, að mák er varða kenn- 
ingar presta og liferni, verði hér eftir sem hingað til sótt og varin fyrir prófasts- 
ogsynódalrétti. ....... _ .. .....
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Nefndin hafÖi hinsvegar ekki í huga hin svonefndu „stiftisráð" sænsku 
kirkjunnar (eins og ætla niætti samkv. umsögn biskups), með þvi að þau eru 
ekki lögboðin. En þegar nefndin talar um ráð við hlið erkibiskups Sviþjóðar, 
er hafi meðhöndum verkefni þau, er greinir i b-lið 2. gr., þá á hún við hið merka 
ráð „svenska kyrkana diakonistyrelse“, er erkibiskup veitir forsæti og stofnað 
var með konunglegri tilskipun 9. des. 1910. Á það ráð sérstaklega að glæða og 
vekja áhugann á liknar- og safnaðarstarfsemi innan sænsku kirkjunnar og 
hjálpa hverjum vísi til þeirrar starfsemi á leið. Skiptir ráðið með sér verkum um 
margskonar forgöngU, svo sem að bókaútgáfu um ýmis kristileg efni og mann- 
úðarmál, ungiingastarfsemi og starfi meðal verkamanna og fátæklinga. Hefir 
erkibiskupinn átt ágæta stoð í ráði þessu og verður áhrifa þess vart á flestum 
sviðúm kirkjulífsins. (Sbr. m. a. Ásg. Ásg.: „Sænska kirkjan“. F’r.fél.rit. 1919). 
Taldi nefndin sér enga vansæmd að taka þetta ráð til fyrirmyndar, er hún samdi 
b-fið 2. gr. frv., með því að það mun vera talið einhver hin merkasta stofnun 
ínnan þjóðkirknanna á Norðurlöndum.

Vart getur það talizt líklegt, að það yrði til þess „að draga úr þvi sjáif- 
boðastarfi, sem hafið er“ í mannúðar- og liknarstarfi meðal þjóðarinnar, að 
sett verði sérstakt ráð eða nefnd innan kirkjunnar, til þess að stuðla að þvi 
starfi og glæða og vekja meiri áhuga í þvi efni, sbr. b-lið 2. gr. Ekki hefir a. m. 
k. sú orðið reynslan i Sviþjóð, að sjálfboðastarf hafi þar verr þróast.

Eins og biskup bendir á um 1. lið 3. gr. frv., er ætlazt til þess, að ráðinu 
verði falin kirkjuleg löggjafarmál til umsagnar og álits, áður en Alþingi sam- 
þykkár þau til fullnaðar eða þeim er skotið til konungsúrskurðar.

I sambandi við þetta bendir biskup á þann „praktiska agnúa“ á frv., að 
ráðuneytið geti neyðst til að bera fram frv. til laga, án þess að það verði borið 
undir kirkjuráð, „sem aðeins kemur saman einu sinni á ári“. En meðal annars 
þess vegna er það ákvæði sett í 15. gr. frv., að „aukafundir skulu haldnir þegar 
kirkjumálaráðherra, biskup eðá tveir menn í ráðinu óska þess“, þótt sennilega 
þyki heppilegt, að ársfundur verði einmitt haldinn meðan Alþingi situr. Af 
sömu ástæðu eru og þau ákvæði i frv., að hafðir séu varamenn til að taka sæti í 
ráðinu i forföllum aðalmanna allra, nema biskups. Verður þá eigi séð, að það 
sé erfiðleikum bundið að ná saman fundi í ráðinu, ef nauðsyn ber til.

Að því er tekur til þeirra kirkjulagafrumvarpa, er einstakir þingmenn 
kunna að bera fram á Alþingi, þá virðist reynslan ekki benda til þess, að al- 
þingismenn séu yfirleitt svo óðfúsir að flytja frumvörp um kirkjuleg málefni, 
að þáð getí talizt „bein skerðing þingmannsréttarins", þótt þeir yrðu ef til vill 
i einstökum tilfeHum að gera biskupi aðvart nokkru áður um þau kirkjulaga- 
frumvörp, er þeir hefðu i huga að bera ffam á Alþingi.

Ef eitthvert kirkjumál, er skipa þarf með konungsúrskurði, bæri ein- 
hverju sinni svo bráðan að, að ekki þætti tiltækilegt að kalla kirkjuráð saman 
áður, þá mundi auðveit, i svo sjaldgæfum tilfellum, að gefa út bráðabirgðaúr- 
skurð eins og gefin eru út bráðahirgðalög milli þinga.

Biskupinn telur það varhugavert, að kirkjan hafi sjálf samþykktar- og 
ákvörðuuarrétt um guðsþjónustur sinar, veitingu sakramenta og kirkjulegar at- 
hafnir og helgisiði, heldur þurfi hið veraldlega vald að vaka yfir því, að kirkjan
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misbeiti ekki þessum takmarkaða rétti til skerðingar trúarbragðafrelsi í land- 
inu. Kirkjumálanefndin er gagnstæðrar skoðunar. Hún taldi enn minni likur til 
þess, að trúarbragðafrelsi landsmanna væri hætta búin, ef kirkjuráð kæmist á, 
en með þvi fyrirkomulagi, sem nú er. Þvi að ætla má, að í kirkjuráði ættu jafnan 
sæti fuhtrúar frjálslyndrar og íhaldssamrar trúmálastefnu, meðan þær stefnur 
eru til i landinu. Og þá mundu þær stefnur, sem uppi væru á hverjum tíma, ein- 
mitt mótast hver af annari og mildast við það, að fuhtrúar þeirra ynnu saman í 
fámennri nefnd. Hinsvegar væri ekki óhugsandi með því fyrirkomulagi, sem 
nú er, að ef þröngsýnn biskup og einráður ráðherra yrðu sammála, þá gætu þeh 
i sameiningu gert þær ráðstafanir, sem yrðu trúfrelsi manna hættulegar. Að vísu 
er sú lögskýring til, frá þeim tima, er konungur valdbauð „hina einu réttu trú“ 
allra þegna í landinu, að hans hátign konungurinn sé „æðsti biskup“ (suimnus 
episcopus) kirkjunnar, og þvi er lögboðið, að hann skuh vera evangelisk-lút- 
erskrar trúar.

Biskupsdómur konungs er nú i reyndinni, samkv. stjórnarskránni, kom- 
inn i hendur kirkjumálaráðherra. En þar sem sá ráðherra mun eigi að lögum 
þurfa að vera meðlimur þjóðkiikjunnar, eða yfir höfuð að vera nokkurrar 
guðstrúar, þá virðist engin sérstök nauðsyn bera til þess, að hann hafi einn laga- 
vald til að skipa fyrir um guðsþjónustur og sakramenti kirkjunnar, svo sem 
„æðsti biskup" hennar.

Hinsvegar taldi nefndin rétt að setja samþykktar- og ákvörðunarrétti 
kirkjuráðsins hæfileg takmörk, t. d. á þann veg, er segir i 2. lið 3. gr. frv. og i 
niðurlagi sömu greinar, sbr. ennfr. 14. gr. 2. málsgr. En þetta og önnur minni 
háttar fyrirkomulagsatriði leggur nefndin ekki áherzlu á.

Að sjálfsögðu getur kosning kirkjuráðsfulltrúa tekizt misjafnlega vel, þvi 
að svo er um allar kosningar, einnig um kosningu prestafélagsstjómar og jafnvel 
sjálfs biskupsins, þegar lög um það efni koma til framkvæmda. En þar sem 
kosning til ráðsins fer fram 5. hvert ár, þykir ekki liklegt, að óheppilegir full- 
trúar eigi þar að jafnaði sæti, og sizt að þeir skipi þar nieiri hluta. Þótt ein- 
stakur yfirburðamaður í biskupssæti geti ef til vill litið svo á, sem fyrirhafnar- 
minna sé að ráða einn fram úr hverju kirkjumálefni með Alþingi og ráðherra, 
þá sitja slikir menn ekki ætið á biskupsstóli. Af revnslu hinnar sænsku kirkju 
má marka, að jafnvel heimskunnir yfirburðamenn á biskupsstóh hafá átt góða 
stoð i ráðum þeim, er þeir hafa haft sér við hhð. Taldi nefndin þvi allar líkur til 
þess, að khkjuráð gæti orðið góð stoð hverjum þeim manni, er á biskupsstóh 
situr, hvort sem hann er afburðamaður i starfi sinu eða skortir að einhverju 
hæfileika til að rækja það svo sem þörf krefur á hverjum tima.

Eins og segir í mnsögn biskups, þarf að visu meira en lagasetningu til 
þess að vekjá menn til starfs fyrir málefnin, ef eigi er áhugi fyrir. En nefndin 
leit svo á, að til væri, bæði meðal presta og leikmanna, sá áhugi fyrir málefnum 
Krists og kirkju hans meðal þjóðarinnar, að shk stofnun sem kirkjuráð gæti 
komið að notiun. Henni virtist hinsvegar allmikið á skorta, að þessir kraftar 
gætu sameinazt og stutt hver annan. Og hún gerði sér vonir um, að frumvarp 
þetta, ef að lögum yrði, gæti veitt kirkjunni stuðning i þessa átt, að sameina 
kraftana til meiri samvinnu, bæði við löggjafarvaldið og innbyrðis. Lagafyrir-
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mæli þau, er sett voru um skipun sóknarnefnda 27. febrúar 1880, uppfylltu að 
vísu ekki allar vonir upphafsmanna þeirra þegar í stað. En þó mun engum þeim 
manni, sem sjálfur hefir verið þjónandi prestur, geta dulizt, hver styrkur það 
hefir verið homun í prestsstarfinu að hafa góða sóknarnefnd sér við hlið.

Svo- má og fara um kirkjuráðið, ef frumvarp um það verður að lögum, 
að þótt allar vonir fylgismanna þess rætist eigi þegar, þá gæti það með tim- 
anum orðið hiskupi einn hinn bezti styrkur í starfi hans að kirkjumálefnum 
landsins.

Reykjavik, 10. .marz 1930.

1 kirkjumálanefnd.

Þorsteinn Briem. Sveinbjörn Högnason.

Til menntamálanefndar neðri deildar Alþingis.

Nd.- 280. Frumvarp
til laga um utanfararstyrk presta.

Frá menntamálanefnd.

1. gr.
Dóms- og kirkjumálaráðuneytið veitir árlega allt að 3 prestum, þeim, er 

þjónað hafa embætti a. m. k. 2 ár, styrk til utanfarar með þeim skilmálum, er 
segir i lögum þessum.

2. gr.
Styrkur samkvæmt 1. gr. veitist með þvi skilyrði, að prestur sá, er 

hans nýtur, dvelji eigi skemur en 4 mánuði erlendis, til að kvnnast þar 
kirkju- og menntalífi eða mannúðarmálum. Skal hann siðan leitast við 
að gera för sina arðberandi fyrir sveit sina og söfnuð, m. a. með því að 
flytja í héraði sínu erindi um einhver þau efni, er hann hefir kynnt sér i 
utanför sínni, og skal a. m. k. eitt þeirra birt á prenti eða flutt í útvarp.

3. gr.
Styrkur veitist 2000 kr. hverjum presti, og greiðist hann þegar utanför er

hafin.
4. gr.

Prestum þjóðkirkjunnar skal skylt að þjóna endurgjaldslaust 
prestakalh nágrannaprests síns, allt að 6 mánuðum meðan hann er í utanför 
samkvæmt lögum þessum, og skipta þeir þá með sér verkum eftir því, sem 
biskup og prófastur mæla fyrir.

Nú verður þjónustu nágrannapresta alls eigi við komið, að dómi 
kirkjustjórnar, svo sem vegna fjölmennis prestakalls eða veikinda nágranna- 
présfs, og sér kirkjustjórnin þá prestakallinu fyrir þjónustu til bráðabirgða.

\
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5. gr.
Nú sækja eitthvert ár færri prestar um utanfararstyrk en heimilt 

er að veita samkvæmt lögum þessum, og má þá veita þeim mun fleiri prestum 
utanfararstyrk næsta ár.

6. gr.
Sæki eitthvert ár fleiri prestar um styrk til utanfarar en heimilt er 

að veita það ár, sker kirkjustjórnin úr um það, hverjir fái styrkinn. En 
þeir umsækjendur, er eigi hafa fengið hann i það sinn, skulu þá, að öðru 
jöfnu, sitja fyrir styrk næsta ár.

7. gr.
Eigi má veita sama manni utanfararstyrk oftar en 10. hvert ár, nema 

sérstaklega standi á. Þeir prestar, sem notið hafa utanfararstyrks úr 
sáttmálasjóði, njóta eigi styrks saœkvæmt Iögum þessum, fyrr en liðin eru 5 ár.

Greinargerð.

Formaður milliþinganefndarinnar um kirkjumál hefir komið á fund 
menntamálanefndar, og flytur nefndin frumvarp þetta fyrir tilmæli hans. Smá- 
breytingar hefir menntamálanefnd gert á frumvarpinu, svo sem að færa tölu 
þeirra presta, sem utanfararstyrk eiga að fá árlega, úr 5 niður í 3, nema burt 
ákvæði, sem batt rétt þennan við þjóðkirkjupresta eina, og gera ekki ráð fyrir, 
að prestur geti fengið utanfararstyrk oftar en á 10 ára fresti, i stað 7 ára. Að öðru 
leyti fer hér á eftir sem fylgiskjal greinargerð milliþinganefndarinnar.

Fylgiskjal.

Utanfarir íslenzkra menntamanna hafa mjög farið í vöxt á seinni 
árum, enda hefir rikissjóður lagt fram nokkurt fé þeim til styrktar. 
Innan sumra starfsgreina eiga nú nokkrir menn árlega kost á þvi að fara, 
með styrk af opinberu fé, til hinna helztu menningarlanda, til þess að afla 
sér nýjustu þekkingar í fræðigrein sinni. Auk þessa hefir sáttmálasjóður 
veitt. einkum ungum kandidötum, styrki til framhaldsnáms erlendis.

Eigi þarf að fjölyrða um það, hvilikt gagn má verða að þessum ut- 
anförum íslenzkra menntamanna fyrir menningu og andlegt lif þjóðar 
vorrar. Allir munu sammála um, að andleg einangrun sé skaðvænleg og 
að nauðsyn beri til, að kirkjan eigi þess kost að kynnast menningarstraum- 
um umheimsins og þvi, sem þar gerist merkast í trúar- og kirkjulifi og 
mannúðarmálum.

Til þcssa hafa íslenzkir prestar átt þess lítinn kost að fara utan. 
Kveður svo rammt að um einangrun prestanna, að meðal þeirra, sem nú eru 
þjónandi í embætti, hafa aðeins örfáir nokkru sinni út fyrir landstein- 
ana komið. Mun þó alls ekki um áð kenna áhugaleysi presta, fremur en 
annara menntamanna, i þessa átt, heldur mun aðstaða þeirra og erfið- 
ur hagur valda hér mestu.
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Á þessu ætti frumvarp þetta, ef að lögum yrði, að ráða nokkra 
bót. Má fyllilega vænta þess, að utanfarir presta i þessu skyni myndu 
efla andlegan þrótt þeirra, áhuga og víðsýni og hafa heillavænleg áhrif á 
kirkjuna i heild sinni, sem nú ber of víða menjar einangrunar og 
áhugaleysis.

Gert er ráð fyrir, að 5 prestar fái styrk til utanfarar á ári, 2000 kr. 
hver. Nú eru rúmlega 100 þjónandi prestar i landinu, og munu prestar þá 
áð jafnaði eiga þess kost að fara utan tultugasta hvert ár og þvi flestir 
ckki nema einu sinni i prestskapartið sinni.

Enn meiri áherzlu veröur þó að leggja á það, að sú upphæð, sem 
hverjum einum er ætluð, verði eigi lækkuð frá þvi, sem frumvarpið gerir 
ráð fyrir. Hag íslenzkra presta er tvímælalaust þannig farið, að ekki myndu 
nema örfáir þeirra geta hugsað til utanfarar og dvalar erlendis méð þeim 
kjörum, að eiga sjálfir að leggja fram nokkurn verulegan hluta af kostn- 
aðinum. Hinsvegar verða prestar að leggja nokkuð á sig vegna utanfar- 
anna, þar sem þeim samkvæmt frumvarpinu er skylt, ef við verður kom- 
ið, að þjóna endurgjaldslaust í allt að 6 máuuðum nágrannaprestakalli, 
meðan prestur þar er í utanför, en telja má víst, að þeim verði það ljúf 
skylda að greiða þannig hver fyrir öðrum, jafnvel þó að ekki njóti þeir 
ávallt greiðans sjálfir, sem veita hann öðrum.

Einstakar greinar frumvarpsins virðast eigi þurfa skýringa.
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Ed. 281. Nefndarálit

nm frv. tit laga um landhelgisgæzlu.

Frá minni hl. sjávarútvegsnefndar.

Ég hefi ekki getað orðið hv. samnefndarmönnutn minum sammála um 
afgreiðslu frv. þessa.

Ennþá höfum við lslendingar svo litla reynslu um þetta mál, landhelg- 
isgæzlona, að ég telrétt, að áðor en ákveðið er með lögum að bæta við þriðja 
Skipinu tií iandhelgisvarna, verði vel athogað, hvort þau tvö skip, sem þegar eru 
féngin og bæði eru vel útbúin og að líkindum vöndnð, geti ekki fram- 
kvæmt sæmilega gæzlu fyrst um sinn. Lit ég svo á, að brýn nauðsyn sé orðin, 
áð rannsakað verði, hvern veg landhelgisgæzlunni vetði haganlegast og bezt fyrir 
komið i framtfðinni. Virðist þá eðlilegast, að rfkisstjórnin inni slika rannsókn af 
heudi, i samráði við skipstjórana á varðskipunum og aðra fróða menn í þeim 
efnum. Legg ég þvi til, að frv. verði visað til rikisstjórnarinnar.

Alþingi, 13. maiz 1930.

Ingvar Pálmason.
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282. Nefndarálit

nm frv. til laga nm lögskráningn sjómanna.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin er sammála i öllnm aðalatriðnm nm efni frv. ogtelnr rétt, að 
sett sé sérlöggjöf nm lögskráningn sjómanna, en þan lög, sem nm hána gilda nú, 
ern i siglingalögnnnm. En samkvæmt þeim frv., er nn ligpja fyrir þinginn, frv. 
til sjómannalaga og frv. nm breyting á siglingalögnnum frá 30. nóv. 1914, er á- 
kvæðnm nm lögskráningu þaðan burln kippt. Nefndin fellst á frv. með örlitilli 
breytingn við 15. gr. Þó hafa tveir nefndarmenn áskilið sér rétt til að koma 
fram með breytingar og skrifa þvi undir með fyrirvara.

Nefndin leggnr þvi til samkvæmt ofaniitnðn, að frv. verði samþykkt 
með þessari

BREYTINGU:
Við 15. gr. 2. málsliðnr orðist svo:

Nn eru einhver þan ákvæði 1 samningnnm, er lögskráningarstjóra virðist 
vera óvenjnleg, eða frábrngðin þvi, sem almennt tiðkast, og skal hann þá 
benda aðila á þan.

Alþingi, 14. marz 1930.

Sveinn Ólafsson, ólafnr Tbors,
form. með fyrirvara.

Jóhann Þ. Jósefsson, 
með fyrirvara.

Signrjón Á. ólafsson, 
fnndaskr., frsm.

Ásg. Ásgeirsson.

Ed. 283. Nefndarálit

nm frv. til laga nm söln prestssetnrsjarðarinnar Hólma i Reyðarfirði.

Frá allsherjarnefnd.

Frv. þetta er komið frá hv. neðri deild og var samþykkt þar með mikl- 
nm meiii hlnta atkvæða.

Udo nanðsyn Eskifjarðarkanptúns fyrir þvf, að það fái Hólmaland keypt, 
nægir að vísa til greinargerðar, er fylgdi þessu frv. (sjá þskj. 31), og nefndaralits 
meiri hl. állsherjarnefndar neðri deildar ásamt fylgiskjali (þskj. 177).

Fellst allsberjarnefnd efii deildar á rök þan, sem þar ern fram færð, og 
mælir eindregið með.að frv. verði samþykkt óbreytt.

Alþingi, 14. marz 1930. - ,
Jón Baldvinsson, Ingvar Palmason, Jóh. Jóhannesson.

i i " forffl. - fnndaskr., frsm.
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Nd. 284. Frumvarp

tíl fjirlaga fyrir irið 1931.

(Eftir 2. umr. i Nd.).

I. KAFLI. 

T e k j n r.

1. gr.
Árið 1931 er ætlszt til, að tekjnr ríkisins verði svo sem talið er i 2.—5. 

gr., og að þeirra verði aflað með tekjngreinum, sem þar ern taldar.

2. gr.
Þessir skattar og tollar er ætiazt til sð nemi:

kr. kr.

1. Fasteignaskattnr.......................... ••• ••• ••• • • • • • • 260000
2. Tekjuskattnr og eignarskattnr .. ••• ••• ••• • • • • • • 1200000
3. Lestagjald af skipnm.................. • •• ••■• ••• ••• ••• 40000

1500000
4. Atdkstekjor ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • • • • • 475000
5. Erfðafjirskattur.......................... ••• ••• ••• ••• ••• 30000
6. Vitagjald..................... .................. .................. ••• ••• 350000
7. Leyfisbréfagjöld.......................... ••• ••• ••• • • • • • • 10000
8. Stimpilgjald««. ■•■ ••• ••• •■• ••• ••• ••• • • • • • • 360000
9. Skólagjold ••■ ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • • • • • 20000

10. Bifreiðaskattnr .......................... ••• ■•• •• • • • • • • 70000
1315000

11. Útflutningsgjald.......................... ••• ••• ••• • •• •• • 1100(100
12. Áfengistollur (þar i meðal óifengt öl, ifengislans vin,

ivaxtasafi og gosdrykkir)........... ........... • •• •• 375000
13. Tóbakstollar •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ■•• • • • • • • 950000
14. Kaffi- og syknrtollnr.................. ••• ••• ••• • • • « • • 850000

Flyt ... 2175000 3915000
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kr. • kr.

Flntt ... 2175000 3915000
15. Annað aðflutningsgjald ................................................ . 200000
16. Vörntollnr ......................................................................... 1400000
17. Verðtollnr .......................................... .......................... 1500000

5275000
18. Gjald af sætinda- (konfekt-) og brjóstsykurgerð 50000
19. Pósttekjnr ......................................................................... 500000
20; Simatekjnr.........................................  .......................... 1600000

2100000
21. Útvarpstekjnr ... ... ... .......................................... 100000
22. Vineinkasala............... . .................................................. 550000

Samtals ... ........... 11990000

3. gr.
Tekjur af fasteignum rikissjóðs eru taldar:

kr. kr.

1. Eftirgjald eftir jarðeignir rikissjóðs................................ 30000
2. Tekjur af kirkjnm ......................................................... 100
3. Tekjur af silfnrbergi.......................... .......................... 1000
4. Legkanp til kirkjngarðs dómkirkjnnnar....................... 3500

Samtals ... ........... 34600

4. gr.
Tekjnr af bönknm og vaxtatekjnr ern áætlaðar:

kr. kr.

1. Tekjnr af bönknm ......................................................... 10000
2. Vextir af bankavaxtabréfnm, keyptnm samkvæmt

lögnm nr. 14, 9. júlf 1909 ............................... 20000
3. Væntanlega útdregið af þeim bréfnm.......................... 24000

44000
4. Vextir af innstæðnm í bönknm .................................. 8000
5. Aðrir vextir.................................. .................................. 50000

Samtals ... .......... 112000
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5. gr.
Óvissar tekjnr og endurgreiðslnr ern taldar:

kr. kr.

1. óvissar tekjnr .................................................................
2. Endnrgreiddar fyrirframgreiðslnr..................................
3. Endnrgreidd lán og andvirði seldra eigna..................
4. Tekjnr Menningarsjóðs ..................................................
5. Skemmtanaskattur ... ..................................................

50000
10000
20000
15000
75000

Samtals ... • • •' •• • 170000

II. KAFLL 

Gjöld.

6. gr.
Árið 1931 era veittar til gjalda nppbæðir þær, sem tilgreindar ern I

7.— 20. gr.

7. gr.
Greiðslnr af lánum rikissjóðs og framlag til Landsbankans er taliðr

kr. kr.

I. Vextir:
1. Innlend lán ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2, Dönsk Iðn, danskar kr. 162164,82 á 121.70...........

140622
197354

3. Enska lánið frá 1921, hluti rikissjóðs £ 8046 -3-6 
á 22*00 ••• ••• ••• ••• ••* ••• ••• ••• ••• ••■ 177015

II. Afborganir:
514991

1« Innlend lán ••• ■■• ••< ••• ••• ••• ••• ••• •••
2. Dónsk lán, danskar kr. 337319,14 á 121,70...........

167127
434857 -

3. Enska lánið 1921, £ 2552 - 17 - 11 á 22,00 ...........

III. Framlag til Landsbankans, 18. greiðsla . ..................

5öl63
658147
100000

Samtals ... ........... 1273138
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8. gr.

Borðfé Hans Hitignar konnngsins... ..................  ...........

kr. kr.

60000

9. gr.
Til aiþingiskoatnaðar og yfirskoðunar landsreikninga er veitt:

1. Til alþingiskostnaðar........................................................
2. Til yfirskoðonar landsreikninga ..................................

Samtals ...

kr. kr.

225000
4200

........... 229200

10. gr.
Til rfkisstjóraarinnar er veitt:

kr. kr.

I. Ráðnneytið, rfkisféhirðir o. fl.
1. Til ráðherra:

........a. Lano... ... ... ... ... ... ... ... 35400
b. Til risnn.................................................. 8000

43400
2. Til ntanferða ráðberra......... ................................. 6000
3. Lann starfsmanna stjórnarráðsins ... ... ........... 75000

Annar kostoaður ••• •■• • •■ ••• ••■ ••• ••• ••• 44000
5. Fyrir að gegna rikisféhirðisstörfnm.........................

Þar af 1000 kr. persónnleg launaviðbót til nú- 
verandi rfkisbókara.

6. Til þess að gefa nt stjórnartfðindi:
a. Þóknnn fyrir ntgáfn tiðindanna o. fl. 900
b. Til pappfrs og prentnnar ........... ... 12000
c. Til kostnaðar við sendingar með póstnm 1000

27000

13900

Fiyt ... 209300
Alpb 1930. A. (42. lðggjsfarping). 88
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Flntt
7. Til ambóta og viðhalds á stjórnarráðshásina og 

ráðherrabástaðnnm og til hitnnar og lýsingar hans

II Hagstofan:
1. Lann ... ... ... ... .., ... ...
2. Pappir, prentnn og hefling hagskýrslna
3. Prentnn eyðablaða...............................
4. Hásaleiga, hiti og Ijós m. m..............
5. Aðstoðár- og skrifstofakostnaðnr
6. Til að gefa át manntalið 1703..........

III, Utanrfkismál o. fl.
1. Til sendiráðs i Kanpmannahöfn:

a. Lann sendiherra ................................. 20000
b. Hásaleiga... ... .................................. 5000
c. Kostnaðar við embœttið .................. 20000
d. Til skrifstofahalds.................................. 17000

2. Fyrir meðferð atanrikismála ..........................
3. Rikisráðskostnaðar ..................................................
4. Kostnaðar við sambandslaganefnd ... ...................
5. Gengismnnnr af npphseðannm i 8. gr. 10. gr. III1—3

kr.

209300

10000

13000
13000
2000
5000

25000
1000

62000
12000
4000
6000

25000

kr.

219300

59000

109000

Samtals ... 387300

11. gr.
Til dómgsezln, lögreglnstjórnar o. fl. er veilt:

kr. kr.

A.
Dómgæzla og lögreglnstjórn.

Hæstiréttnr:
a. Laan.. ... ... ... ... ... ... ..... ... ... ...
b. Annar kostnaðnr, allt að..........................................

Þar af 3000 kr. til ritara.

31400
5000

36400

Flyt ... • • • • • • 36400
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kr. kr.

Flntt ... 36400
2. Lann bæjarfógeta, sýslnmanna og lögreglnstjóra......... 150000
3.. Lann hreppstjóra............................................................... 25000
4. Skrifstofakostnaðnr lögmannsins í Reykjavlk:

a. Lann 2 falltrúa og 3 skrifara.................................. 25000
b. Húsaleiga, hiti, Ijós og ræsting............................... 4200
c. Ýms gjöld, allt að........................................................ 5000
d. Til samningar spjaldskr&r yfir afsals- og veð-

Diðl&bsekDr *•• ••• ••■ ••■ ••• ■•• ••• «•• ■•• 3000
37200

5. Skrifstofnkostnaðnr tollstjórans i Reykjavik:
a. Lann 4 skrifara......................................................... 15120
b. Lann 6 tollvarða......................................................... 30380
c« Hús&leig&«» ••• ••• ••• ••, ••• ••• ••• ••• ••• 4500
d. Hiti og Ijós................................................................. 2000
e. Innheimtnkostnaðnr ................................................. 16000
f. Ýms gjöld, allt að .......................... ................... 18000

86000
6. Skrifstofakostnaðnr lögreglnstjórans i Reykjavik:

a. Lann fnlltrúa og 3 skrifara .................................. 23700
b. Húsaleiga • ••• ••• ••• ••• ••■ ••• ••• ••• ■■• 4000
c* Hiti og Ijðs *•• ••■ ••• «•■ ■•■ ••• ■•■ ••• ••• 2400
d. <us gjold ••• ••• ••• ••• ■•■ ••• ••• ••• ••• 2900

39000
Fastir starfsmenn i skrifstofnm lögmannsins, toll-

stjórans og lögreglnstjórans i Reykjavik njóta dýrtiðar-
nppbólar eftir reglnm lannalaganna.

7. Skrifstofnkostnaðnr sýslnmanna og bæjarfógeta........... 100000
8. Þóknnn fyrir aðstoð verkfróðs manns við endnrskóð-

dd skipamæliDga ••• ••• ••• ••• ••• *••• ••• ••• 1000
9. Til landhelgisgæzln, gegn allt að 300000 kr. framlagi

úr l&Ddhelgissjðði ■ •• ••• ••* ••• ••• ••• ••• ••• 300000
10. Framlag til landhelgissjóðs .......................................... 20000
11. Til hegningarhússins i Reykjavfk og viðhaldskostn-

&ðor fangelsa ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 12000
12. Til vinnnhælisins I Litla-Hranni.................................. 10000
13. Annar sakamálakostnaðnr og lögreglnmila m. m. ... 15000
14. Borgnn til sjódómsmanna................................................ 2000
15. Borgnn til setn- og varadómara .................................. 5000

Samtals A.... • • • • • • 832600
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kr. kr.

B.
Sameiginlegnr kostnaðnr við embættisrekstar. 

Bnrðareyrir og etnbættisskeyti:
a. Endnrgjald hánda embættismönnam fyrir bnrðar-

eyri undir embættisbréf ..........................................
b. Fyrir embættisskeyti .................................................

35000
45000

80000

25000
6000

60000
15000

Brnna&byrgðar- og fasteignagjald fyrir nokkrar opin-
berar fasteignir.................................................................
Til embættiseftirlitsferða.................................................
Gjöld til yfirskattanefnda, skattstofn Reykjaviknr og
fyiir skattvirðingar .........................................................
Eyðnblöð, bókband, anglýsingar o. fl............................

Samtals B. ... ........... 186000

12. gr.
Til læknaskipanar og heilbrigðism&la er veitt:

1. Lann ••■ ■•• ■•• ••• ••• ••■ ••• ••• ■•• ••■
2. Til skrifstofukostnaðar landlæknis, eftir reikningi, allt að
3. Styrknr til læknisvitjana handa sveitam, sem eiga

sérstaklega erfiða læknissókn..........................................
Styrkurinn skiptist þannig: 1. til ólafsfjarðarbúa 

600 kr. — 2. Til Kolbeinsstaða-, Eyja- og Miklaholts- 
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 Þingvalla- 
hrepps 200 kr. — 7. Til Grimseyinga 400 kr. — 8. Til 
Snðnreyrarhrepps 200 kr. — 9. Til Klofnings- og Skarðs- 
hreppa 300 kr. — 10. Til Holts- og Haganesbreppa 
300 kr. — 11. Til Breiðdalshrepps 300 kr. — 12. Til 
Eyrarsveitar 200 kr. — 13. Til Flateyjarhrepps i Þing- 
eyjarsýsln 200 kr. — 14. Til Selvogshrepps 150 kr. —
15. Tii Vestur- og Anstur-Eyjafjallahreppa 200 kr. — 

• : : Fiyt ...

kr. kr.

255000
2000

9300

1 ... ... 266300
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kr. kr.

Flutt ...
16. Til Sléttu-, Grunnavlkur- og Snæfjallahreppa, 
300 til hvers, 900 kr. 17. Til Borgarfjarðarhrepps í 
Norður-Múlasýsln 300 kr. — 18. Til Ranðasands- og 
Barðastrandarhreppa, 150 kr. til hvors, og til Múla-

■ - hrepps 250 kr„ 550 kr. — 19. Til Fjallahrepps i Norður- 
Þingeyjarsýslu og Jökuldalshrepps I Norður-Múlasýslu, 
vegna byggðar i Möðrudalsheiði og Jökuldalsheiði, 200 
kr. til hvors, 400 kr. 20. Til Árneshrepps i Stranda-

' sýslu 600 kr., sé héraðið læknislaust. — 21. Viðbótar- 
styrkur til Ólafsfjarðarbúa, gegn eigi minna tillagi frá 
þeim sjálfum en 1600 kr„ ef þeir ráða til sin sér- 
stakan lækni, 2000 kr.

4. Til læknis i Reykjavík, er skylt sé að gegna sjúkra-
vitjunum i Kjós, Kjalarnesi og Mosfellssveit og fara 
eftir tazta héraðslækna ..................................................

5. Til augnlækninga:
a. Styrkur til angnlæknis i Reykjavík..........................
b. Styrkur til angnlæknis á Akureyri..........................
c. Styrkur til lækningaferða kringum landið ...........

Ferðastyrkurinn skiptist að jöfnu milli augnlæknis
i Reykjavik, er hafi tii yfirsóknar svæðið milli Gski- 
fjarðar og ísafjarðar, að báðum stöðum meðtöldnm, 
og augnlæknis á Akureyri, er hafi hinn blutann, frá 
Hólmavik til Norðfjarðar, enda hafi þeir dvól a. m. k. 
á einni höfn eða tveim í hverri sýslu.

6. Styrkur til tannlæknis Vilhelms Bernböfts i Reykjavik
7. Styrkur til háls-, uef- og eyrnalæknis Ólafs Þorsteins-

sonar i Reykjavik .................................................. ...
Styrkurinn til angnlæknis i Reykjavik og læknanna 

Vilhelms Bernhöfts og Ólafs Þorsteinssonar er bund- 
inn þvi skilyrði, að þeir, hvor nm sig, segi stúdentum 
i læknadeild háskólans til i sinni sérfræði og veiti 
fátæku fólki ókeypis læknishjálp á tilteknum stað, ekki 
sjaldnar en 4 sinnum á mánuði, og gefi skýrslu um það.

8. Til Jóns Kristjánssonar nuddlæknis i Reykjavik
enda veiti hann fátæku fólki ókeypis lækningu f nudd- 

læknÍDgastofu sinni, ekki sjaldnar en 4 sinnum á 
mánuði, og gefi skýrslu um þær lækningar.

1000
1000
1000

266300

1500

3000
1000

1000

1200

Flyt ... 274000
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Flutt...
9. Til geislalækningastofu rikisins........................................

10. Til radiumsjóðs íslands, styrkur til að reka radlum- 
lækmngar ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

11. Styrkur til héraðslækna til utanferða, í þvi skyni að
afla sér nýrrar læknisþekkingar ................ .................

Þennan styrk veitir stjórnarráðið eftir tillögum 
landlæknis, og má hann ekki fara fram úr 250 kr. 
fyrir hverja mánaðardvöl erlendis.

12. Holdsveikraspitalinn.........................................................
Sá kostbaður sundurliðast þannig:

Laun lækms... ... ... ... ... ... ... ... ...
B. Annar kostnaður-

1. Laun starfsmanna.................. ........... 12000
2. Viðurværi 40 manna (ca. 130 a. á dag) 18740
3. Klæðnaður .......................... ••• ••• 1500
4. Lyf og sáraumbúðir ........... .......... 1400
5. Eldsneyti.............................. ........... 7600
6. Ljósmeti.................................. ........... 2000
7. Húsbúnaður og áhöld........... ........... 1800
8. Viðhald á húsum.................. ........... 2500
9. Þvottur og ræsting................. 1500

10. Greftrunarkostnaður .......... ........... 500
11. Skemmtanir.......................... • •• •• • 600
12. Skattar o. fl.... .................. • • • • • • 3500
13. Ýmisleg gjóld ................. ........... 1500

13. Geðveikrahælið á Kleppi:
I. Gamli spltalinn ........................................

Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis..........................................
B. önnur gjöld:

1. Kaup starfsmanna.......................... 13500
2. Búrekstur.......................................... 16000
3. Rífttvsdi •■ ••• •■• ••■ ••• ••• 32000
4. Klæðnaður 70 sjúklinga á 50 kr.

handa hverjum .......................... 3500
5. Lyf og sáraumbúðir .................. 500

Flyt ... 65500

kr.

• * • • • • 274000
12000

2500

3000

62940

7800

55140

62940

59625

6800

6800 414065
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• kr. kr.

• Flutt ... 65500 6800 414065
6. Ljós og hiti .................. ........... 10000
7. Viðhald og áhöld ........... • • • • • • 10000
8. Þvottur og ræsting........... ••• ... 3000
9. Skemmtanir .................. ... ••• 750

10. Skattar m. m.................... • • ••• 2500
11. Óviss gjöld .................. ... ... 1400

93150

Þar frá dragast þessar tekjur: 
Meðgjöf með 70 sjúklingum, kr. 1,50

99950

& dag ••• ... ••> ••• ••• ••• 38325
Tekjur af búinu .................. ........... 2000

40325

Mismunnr ... 59625

II. Nýi spitalinn................................ ••• ••• ••• ••• 43000
Sá kostnaður sundurliðast þannig
A. Laun lættnis ..........................
B. önnur gjöld:

........... ........... 6500

1. Kanp starfsmanna ........... •......... 32000
2. Matvæli .......................... • • • • • • 36000
3. Fatnaður sjúklinga........... ......... . 1000
4. Fatnaður starfsfólks . ... ••• ••• 1000
5. Lyf og sáraumbúðir . ... ........... 5000 •
6. Ljós og hiti .................. • • ■ • • • 10000
7. Viðhald og áböld ........... ........... 5000
8. Þvottur og ræsting........... ........... 4000
9. Skattar og tryggingar ........... 3000

10. Skemmtanir .................. ••• ••• 1000
11. Óviss útgjöld .................. • • • • • • 1500

99500
Þar frá dregst: 106000
Innborgað frá sjúkiingum ... • • • • • • .......... 63000

í. Mismunur ... 43000

14. Heilsnhælið & Vífilsstöðum ........... • • • • • • • • • • • • 2800
Sá kostnaður sundurliðast þannig: •
A. Laun yfirlæknis.......................... • • • • • • • • • • • • 6800
B. Laun aðstoðarlæknis.................. ........... ........... 6000

Flyt ... 12800 459865
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önnnr gjöld:
Flutt...

1. Kaup starfsmanna................. ........... 28000
2. Viðurværi.. .......................... ........... 126000
3. Lyf og hjúkrunargögu... ... ........... 11500
4. Ljós og hiti ... .................. ........... 25000
5. Þvottur og ræsting................. ........... 5500
6. Viðhald húsa... ................... ........... 4800
7. Viðhald véla......................... ........... 4700
8. Húsbúnaður og ihöld........... ... ... 11000
9. Flutningskostnaðnr.. ... ... .......... 4000

10. Öviss gjöld ... ... ........... ........... 2640

Þar frá dragast þessar tekjur:
Meðgjöf með 95 sjuklinguw, 5 kr. i dag 173375 
Meðgjöf með 10 sjúkl., 6 kr. 50 au. i dag 23725 
Meðgjöf með 24 böruum, 4 kr. i dag ... 35040 
Tekjur af búinu.......................................... 1000

Mismonnr ...

15. Heilsuhælið i Kristnfesi:
Rekstrarkostnaður ..........................................................

16. önnnr gjöld:
a. Styrkur til sjúkrahúsa og ajúkraskýla, allt að

Styrkurinn veitist eftir fjölda legudaga, þó eigi 
meira en 70 anrar fyrir hvern legudag, gegn því að 
hjerað það, sem sjúkrahúsið i, leggi fram eins mikið 
og .styrknum nemur. og að því tilskildu, að sjúk- 
lingar; sem rikissjóðnr greiðir sjúkrahúsunum fyrir, 
njójli sömn kjara sem innanhéraðssjúklingar.

b. Styrknr til að reisa sjúkraskýli og læknabústaði ..
e. Bóluseftungarkostnaðnr ... ..................................
d. Gjöld samkv.. 13. gr. i lögum 16. nóv. 1907, um

vamir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma ..........
e. Gjö^ld samky.25. gr. i lógum 6. nóv. 1902, nm 

vamir gegn þýi, að næmir sjnkd. berist til Isiands

-I------------... Flyt ...

kr. kr.

12800 459865

223140

235940

233140

2800

3000

18000

18000
3500

V 18000

2000

59500 462865
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kr. kr.

Flntt ... 59500 462865
f. Gjöld samkv. lðgnm nr. 16 1923, nm varnir gegn

kynsjokdómum ••• ••• ••• ••• • •• ••• • •• • •• 7000
g. Kostnaðnr við heilbrigðiseftirlit lækna með al-

þýðoskólnm ••• ••• ••• ••• ■•• ••• ••• ••• ••■ 2000
h. Til bjálparstöðvar bjúkrnnarfélagsins Liknar, gegn

a. m. k. jafnmikln frá bæjarsjóði Reykjaviknr ... 3500
i. Til hjálparstöðvar Ranðakrossdeildar Aknreyrar

fýrir berklaveika, gegn jafnmikln frá bæjarsjóði
Akureyrar ••• ••• • ■■ ••• ••• ••• •■• ••• ••• 500

j. Til féiags islenzkra hjúkrnnarkvenna ...................... 700
k. Til geitnalækninga, gegn að minnsta kosti */» ann-

arsstaðar sð ••• ••• ••• ■•• ••• ••• ••• ■•• ••• 500
1. Til styrktar mönnnm, er þnrfa að fá sjer gervilimi 4000
m. Viðbótarlann yfirsetnkonn i Grimsey, gegn jafn-

mikilli lannaviðbót annarsstaðar frá ...................... 300
n. Til Halldórs Arnórssonar umbúðasmiðs ............. 2200

80200
Hlnti rikissjóðs af launum Ijósmæðra............................... 38000

Samtals ... • •• •• • 581065

13. gr.
Til samgöngumála er veitt:

1

2.
3.

A.
Póstmál. kr. kr.

Laun:
a. Eftir lannalögnm................................................................... 109800
b. Póstafgreiðslnmenn ntan Reykjaviknr ...................... 80000
c. Bréíhiröingamenn• • ■ •■• ••• ••• • •• • •• ■ •■ ••■ 22000

Póstflutningur ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
211800
200000

Annar kostnaðnr:
a. Skrifstofnkostnaðnr f Reykjavik hjá aðalpóstmeist- 

ara og póstmeistara, eftir reikningi............................... 15000
b. Skrifstofnkostnaður og aðstoð ntan Reykjaviknr hjá 

póstmeistnrnm og á stærri póstafgreiðslnm............. 24000
c. Húsaleiga ntan Reykjavikur á stærri póststofnm 

og póstafgreiðslnm .......................................................... 16500
d. önnor gjold ••• ••• • •• •«• ••• ••• • •• • ■• • ••
•

60000
115500

SamtalsA. ... , ............ 527300
Alpt. 1930. A. (42. löggjafarþing). 89
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- kr. kr.

B.
Vegamál.

I. Stjórn og undirbúningur vegagerða:
1. Laun vegamálastjóra .......................................... 7800
2. Laun aðstoðarverkfræðings .................................. 5600
3. Ferðakostnaður þeirra og fæðispeningar, eftir

F6lt£DlD££l, sllt ðfl ••• ••• •»• ••• ••■ 6000
- 4. Til aðstoðarmanna og mælinga, allt að ........... 24000

5. Skrifstofukostnaður, allt að .................................. 8000
51400

II. Þjóðvegir:
a. Til nýrra akvega:

1. Kjósarvegur, gegn þvi að hlutaðeig-
endur greiði V1 kostnaðar................. 20000

2. Stykkishólmsvegur .......................... 20000
3. Holtavörðoheiðarvegur .................. 60000
4. Vesturlandsvegur   40000
5. Húnavatnssýslnvegur.......................... 15000
6. Langadalsvegur...........   10000
7. Blóndohliðarvegur .......................... 25000
8L öxnadalsvegur ................................. 10000
9. Vaðlaheiðarvegur   60000

10. Þistilfjarðarvegur................................ 15000
11. Jökulsárhliðarvegur .......................... 10000
12. Biskupstungnabraut .......................... 20000
13. Skaftártunguvegur .......................... 10000
14. Vopnafjarðarvegur .......................... 10000

325000
b. Viðhald og umbætur .......................... ........... 200000

525000
III. Til brúargerða samkvæmt brúalögum .................. 150000
IV. Til slitlags á akvegum (bifreiðaskattur).................. 70000

• Fjsllvegir ••• ••• •■• ■•• •■• •■• ••• ■■• ••. ••• 25000
VI. 1. Til áhalda, allt aö................................................. 20000

2. Til bókasafns verkamanna .................................. 300
20300

VII. Til sýsluvega:
1. Tillög til akfærra sýsluvega, allt að ..................

gegn að mínnsta kosti jafnmiklu tillagi annars-
40000

í Fiyt ••• 40000 841700
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Flntt ...
staðar að og öðrnm þeim skilyrðum, sem at- 
vinnnmálaráðberra setnr.

2. Til sýsluvegasjóða eftir lögnm nr. 10 1923 . ...

VIII. Til dragfeijnhalds:
1. Lagarfljóti ... ... ... ... ... »••■ ... ...
2. - Skjálfandafljóli
3. - Blöndn • •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

IX. Til ferjn á Hrosshyl i Þjórsá ........................................
X. Styrknr til þess að halda nppi vetrarflntningnm 

yfír Hellisheiði • ... ... ... ... »•• ... ... ...
XI. Styrknr til Sigurðar Danielssonar, til byggingar á

Kolviðarhóli, siðari greiósla ........................................
endahvilisn kvöð framvegis á húseiganda að halda 

þar nppi gistingu oggreiðasöln fyrir ferðamenn, nndir 
eftirliti og samþykki atvinnnmálaráðherra hvað verð- 
lag áhrærir. Jafnframt fellnr niðnr árlegt rikissjóðs-
tillag til gistihússins.

XII. Styrknr til að halda nppi byggð og gistingn fyrir 
ferðamenn • ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Atvinnumálaráðnneytið veitir styrkinn ábúendnm 
á afskekktnm bæjnm við þjóðbraqf.

XIII. Til byggingar i Bakkaseli ...................................... . ...
XIV. Til byggingar útihúsa i Fornahvammi ......................
XV. Styrkur til Þorsteins Þorsteinssonar, til þess að reisa

gistihús á Húsafelli................................................................
XVI. Iðgjöld til slysatryggingar verkamanna samkv. lög-

nm nr. 44, 27. júni 1925 .................................................

Samtals B. ...

C.
Samgöngnr á sjó.

1. Til strandferða:
a. Rikissjóðs ... ... ... ... ... ... ... ... ...
b. Eimskipafélags íslands ... ........................................
c. H/f Skaftfellings ...................................................................

2. Til bátaferða á flónm, fjörðnm og vötnnm......................

kr. kr.

40000 841700

80000
120000

300
300
300

900
250

5000

6000

•

3000

35000
8000

4000

5000

• • • • • • 1028850

200000
60000
24000

284000
91200

• •• ••• 375200Samtals C....



708 Þingskjal 284

*
kr. kr.

D.
Hraðskeyta- og talsimasamband.

I. Til viðanka simakerfa, smærri efniskaupa, afborg-
ana á bnseigninni á Seyðisfirði o. fl............................... 45000

II. Tii einkasfma i sveitnm ................................................. 30000
III. Til nýrra simalagninga, með þvi skilyrði, að sam-

komnlag nðist við hlntaðeigandi héruð...................... 100000
IV. Til kanpa fjölsfmatækja, Reykjavík—Aknreyri, fyrri

££reiðslfl • •• ••• ••• ••• ■»•• ••• ••• ••• ••• ••• 75000
V,- Til starfrækslu landssimanna m. m.:

1. Lann samkvæmt lannalögnm ............................... 360000
2. Kostnaður við aðalskrifstofu landssimanna 20000
3. Ritsfmastöðin í Reykjavik ........................................ 40000
4. Loftskeytastöðin f Reykjavfk..................................... 11000
5. Bæjarsiminn i Reykjavik ........................................ 250000
6. Áhaldahúsið ••» ••• •■• ■•• ••• ••■ ••• ••• 3000
7. Ritsimastöðin á Aknreyri ........................................ 15000
8. Ritsimastöðin á Seyðisfirði............................. . ... 16000
9. Ritsimastöðin á ísafirði................................................. 11000

10. Simastöðin á Borðeyri................................................. 6000
11. Simastöðin i Hafnarfirði.............................................. 75Ó0
12. Simastöðin i Vestmannaeyjnm............................... 7000
13. Simastöðin á Siglnfirði............................ . ............. 7500
14. Til ankaritsimaþjónnstn ........................................ 3000
15. Til annara simastöðva og eftirlitsstöðva............ 115000
16. Afborgnn og vextir af láni til L. M. Ericsson o. fl. 141000
17. Tii nppbótar á lannnm:

a. Taisfmakvenna við bæjarsímann f
Reykjavik, Hafnarfirði, Vestmanna-
eyjum og Siglnfirði, allt að ............ 14100

b. Simritara o. fl. eftir sömu reglnm
og 1927........................................................ 14000

c. Til kvenvarðstjóra, kvensimritara
o. fl« ••■ ••• ••• ••• ••• •■• ••• 36Ó0

31700
18. Til Steindórs Björnssonar ........................................ 1200
19. Til Jónasar Eyvindssonar og Grón Dalhoff, per-

sónnleg lannaviðbót, 300 kr. til hvors ............ 600
1046500

VI. Eyðnbiöð, prentkostnaðnr, ritföng m. m........................ 40000
VII. Viðbót og viðhald stöðvanna ........................................ 55000

Flyt ... ••• ••• 1391500
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kr. kr.

Flntt .. 1391500
VIII. Til að reisa lofttalstöðvar á ísafirði og Horni 10000

IX. Kostnaðor við ferðalög vegna starfrækslunnar, eftir
reikningi, allt að .......................................................... ... 10000

X. Viðhald landssimanna.......................................................... 180000
XI. Áframhaldsgjald .............................................. .................... 25000

XII. Til kennsln fyrir simamenn................................................. 3000
XIII. Tillag til alþjóðaskrifstofnnnar i Bern ..................... 1500

Ýius gjold ••• •■• ••• ••• ••• ••• ■•• ••• ••• 7000

Samtals D. ... ............ 1628000

E.
Vitamál og hafnargerðir.

I. Stjórn og nndirbúningnr vita- og hafnarmála:
1. Lann vitamálastjóra ................................................. 7800

Hann sé nmsjónarmaðnr vitamála og hafn- 
argerða og ókeypis ráðnnantnr landsstjórnar, 
hjeraðsstjórna og bæja i ölln þvi, er varðar 
vitamál og hafna.

2. Lann aðstoðarverkfræðings........................................ 5700
3. Til verkfróðrar aðstoðar ........................................ 7000
4. Til skrifstofnhalds, eftir reikningi ...................... 5000
5. Ferðakostnaðnr og fæðispeningar, eftir reikn-

ioffi ••••••••• ••• ••• ••• ••• ••• • •• ••• 2500

11« Laan vitavarða.. ■■• ••• ••■ ••• ••■ •■• ••• ■••
28000
2800Ó

Þar af 300 kr. persónnleg lannaviðbót handa nú- 
verandi vitaverði Gróttnvitans.

III. Rekstrarkostnaðnr vitanna................................................. 115000
IV. Sjómerki, þar með talið viðhald sælnhúsa ............ 10000
V. Til að reisa nýja vita.......................................................... 80000

VI. Til áhaldakanpa................................................................... 10000
VII. Ýmislegt............................................................................ 30000

VIII. Til bryggjngerða og lendingarbóta, allt að V* kostn- 
aðar, gegn */’ annarsstaðar að, enda sé það fé
fyrir hendi og stjórnarráðið samþykki áætlnn 97000

Af npphæðinni skal verja 6000 kr. til bryggjn- 
gerðar i Grindavik, gegn tvöfölda framlagi annars- 
staðar að.

Samtals E. ... 398000
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kr. kr.

F.
Útvarp.

I. Stofnkostnaðnr.
Afborgnn og vextir af láni til Marconifélagsins i
London ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

II. Starfrækslan.
178000

1. Útvarpsráð, ntvarpsstjóri og útvarpsefni ............ 43000
2. Viðhald, ræsting, Ijós, hiti, rafmagnsgæzla 40000
3. Yms gjöld ••• ••• ••■ ••• ••• •*• ••• ••• 20000

103000

Samtals F. ... ............ 281000

14. gr.
Til kirkjn- og kennslnmála er veitt:

kr. kr.

A.
Andlega stéttin.

a. Bisknpsdæmið:
Lann bisknps ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 8800

2. Skrifstofnkostnaðnr, eftir reikningi, allt að ............

b. önnnr gjöld:

2000
10800

1. Til prestakalla samkvæmt lögnm 27. febr. 1880,1. gr.
2. Hlnti rikissjóðs af lifeyrisgjaldi presta samkvæmt

300

lögnm nr. 49 1907 ..........................................................
3. Viðbót við eftirlann þán, er fátækir nppgjafaprestar

350

og prestsekkjnr njóta samkvæmt lögnm...................... 7000
4. Framlag til prestlannasjóðs.................................................
5. Til dómkirkjnprestsins i Reykjavik, fyrir skýrsln-

260000

gerðir ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
6. Til húsabóta & prestssetrum, með skilyrðum sem

1000

greinir i fjárlögnm 1924.......................................................
7. Til byggingar Hallgrimskirkjn í Sanrbæ á Hval-

20000

ijarðarströnd, fyrsta greiðsla af þremnr...................... 3000
291650

Samtals A. ... 302450
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kr. kr.

B.
Kennslnmál.

I. Háskólinn:
a. Lann ... ... ... ... ... ... ... ... ...
b. Til héraðslæknisins i Reykjavik fyrir kennsln

við háskólann... ... ... ... ... ... ... ...
c. Til kennara i lagalæknisfræöi ...............................
d. Til kennsln i söng ......................................................
e. Tit kennslu i bókhaldi ... ............ .............
f. Til þess að greiða kostnað við heimsóknir er-

lendra visindamanna, er hér halda fyrirlestra 
í háskólannm, allt að.................................................

g. Námsstyrknr...................................................................
h. Húsaleignstyrknr ..........................................................
i. Rekstrarstyrknr til rannsóknarstofn háskólans
j. Til N. Dnngals dócents, fyrir forstöðn rann-

sóknarstofn háskólans................... ...................
enda renni allar tekjnr af rannsóknnnnm til 

ríkissjóðs.
k. Til kennsluáhalda læknadeildör...............................
l. Fyrir starf við gerlarannsókn og kennslu i efnafræði

m. Hiti, ljós, ræsting og vélgæzla ...............................
n. önnnr gjöld:

1. Til ritara og dyravarðar ...................... 4000
ank hlnnninda, er dyravörðnr hefir
áðnr notið.

2. Ýms gjöld...................................... ... 5000

o. Ferðastyrknr vegna stúdentaskipta .....................
p. Framlag fyrir eitt herbergi i alþjóðastúdenta-

garði f París, þriðja greiðsla af fjórum ............
q. Til stúdentagarðs (endnrveiting) ......................

II. Námsstyrknr erlendis:
a. Til íslenzkra stúdenta i erlendnm háskólnm ...
b. Námsstyrknr samkvæmt ákvörðnn mennta- 

málaráðs ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Styrkinn má veita konnm sem körlnm til 

hve'rs þess náms, er menntamálaráðið telnr 
nanðsyn að styrkja.

Fiyt ...

93000

1500
50Ó

1000
400

2000
15000
9000
2500
5000

1000
2800
4000

9000
750

2500
25000

24000

12000

174950

------------- 36000

............. I 210950



712 Þingskjal 284

kr. kr.

Flntt ...
Menntaskólinn almenni:

............ 210950

a. Lann .. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
b. önnnr gjöld:

1. Til bókasafns skólans ................... 1000
2. Til eldiviðar, ijósa og ræstingar ... 7000
3. Til skólabússins ntan og innan ... 3000
4. Til stnndakennsln og til prófdóm-

74200

enda, allt að ........................................ 25000
5. Húsaleignstyrknr handa 15 læri-

sveinnm, 75 kr. handa hverjnm ... 1125
6. Námsstyrknr, 2000 kr., með verð-

stnðnlsnppbót ........................................ 2800
7. Læknisþóknnn............................ 500
8. Til kennslntækja ............................... 2000
9. Ýmisleg gjöld ........................................ 3500

10. Til verðlannabóka ............................... 200
11. Vegna kostnaðar við skólastjórn ... 2000

Húsaleignstyrk og námsstyrk má aðeins veita 
efnilegnm, reglnsömnm og efnalitlnm nemendam. 
Húsaleignstyrknr sé venjnlega aðeins veittnr ntan- 
bæjarmönnnm, og að námsstyrk gangi ntanbæjar- 
menn íýrir innanbæjarmönnnm, að öðrn jöfnn.

Gagnfræðaskólinn á Aknreyri:

48125
122325

a. Lann •• ... ... ... ... ... ... ... ... ...
b. önnnr gjöld:

1. Til ankakennara og stnndakennsln 12000
2. Vegna kostnaðar við skólastjórn ... 2000
3. Til bóka og kennslnáhalda ............. 2000
4. Til eldiviðar og ljósa ...    6500
5. Námsstyrknr ........................................ 700

Utanbæjarnemendnr gangi að 
styrk fyrir innanbæjarnemendnm, 
að öðrn jöfnn.

29000

Flyt ... 23200 29000 333275
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kr. kr.

Flntt ... 23200 29000 333275
6. Til dyravörzlu:

a. Lann ............................... 600
b. Dýrtiðarnppbót ............ 300

900
7. Til viðhalds ........................................ 2000
8. Til ýmislegra gjalda ...................... 3000

29100
58100

V. Kennaraskólinn:
a. Lann •• ... ... ... ... ... ... ••.
b. önnnr gjöld:

............ 19000

1. Stnndakennsla........................................ 3000
2. Eldiviðnr og ljós ............................... 2500
3. Bókakanp og áhöld ...................... 500
4. Námsstyrknr ........................................ 2500

Utanbæjarnemendnr gangi að
styrk fyrir innanbæjarnemendnm, 
að öðrn jöfnn.

5. Til vornámsskeiðs fyrir barnakenn-
«• • •• ••• ••• ••■ ••• ••• 1500

6. ^Pil viðhalds • •• ■•• «•• ••■ ••• 3000
7. Ýmisleg gjöld ........................................ 2500

15500
34500

VI. Stýrimannaskólinn:
a* Lann •• ••• ... ... • •• ••• ... -•••
b. önnnr gjöld:

............ 13500

1. Til stnndakennsln ............................... 1500
2. Til eldiviðar og Ijósa .....................
3. Til Sveinbjarnar Egilssonar, til fyrir-

1500

lestra ■•• ••• ••• ••• »•• ••• ••• 300
4. Til áhaldakanpa ............................... 10000
5. Ýmisleg gjöld ........................................ 2500

15800
29300

VII. Vélstjóraskólinn:
a. Lann •• ... ... ... ... ••• ... ...
b. önnnr gjöld:

............ 8800

1. Til stnndakennsln ............................... 1000
2« HÚSIlæðl ••• •■• ■•• ••• ••• ••• 5400

Flyt ... 6400 8800 455175
Alþt 1930. A. (42. iöggjafarþing). 90
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kr. kr.

Flutt ... 6400
3. Ljós og hiti ........................................ 1300
4» Ræsting • •• ••• ••• ••• ••• ••• 700
5. Til prófhalda ............................... ... 800
6« Ýnis gjold ••• ••• ••■ •■■ ••■ ■•■ 500

Við skólana undir liðunum III.—VII. skal vera 
skólagjald, að minnsta kosti 150 kr. fyrir hvern 
innanbæjarnemanda. Stjórnarráðið m& þó, eftir 
tillögum skólastjóra, veita undanþágu frá skóla- 
gjaldi, ef í hlut eiga efnalitlir, en einkar efnilegir 
nemendur.

8800 455175

9700
18500

VIII. Bændakennsla:
1. Til bændaskólans á Hólum:

a. IjÖOD ••• ••• *•• ••• ••• • • • • • • 9650
b. Til smiða-, leikfimi- og dráttlistar-

kennslu ... ... ... ... ............ 1450
c. önnur gjöld:

1. Til verklegs náms, allt að 2500
2. Til kennsluáhalda 800
3. Til eldiviðar og ljósa... 3500
4. Ýmisleg gjöld ............ 3000

I

9800

2. Til bændaskólans á Hvanneyri:
&• Ij&ud ••• ••• ••• ••• ••• ••< 8550
b. Til smiða- og leikfimikennslu 1300
c. önnur gjöld:

1. Til verklegs náms, allt að 2400
2. Til kennsluábaida............ 500
3. Til eldiviðar og ljósa ... 3000
4. Ýmisleg gjöld ............ 3000

8900

20900

18750
Styrkurinn til verklegs náms við bænda- 

skólana á Hólum og Hvanneyri veitist nemend- 
um, sem stunda verknám samkvæmt samningi, 
eigi skemur en 8 vikur á ári, og skila skólun- 
um dagbókum um vinnubrögðin yflr námstim-

Flyt ... 39650 473675
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Flntt ...
ann, enda sjái skó,ast|óri nemendnm fyrir ókeypis 
fæði og kennsln. Nemi styrknrinn aldrei hærri 
npphæð á hvern nemanda en 18 kr. fyrir hverja 
vikn námstimans.

Siyrkinn má aðeins greiða eftir á, samkvæmt 
skýrslu nm námið, og sé i henni getið, hve 
háan viknstyrk hver nemandi skal fá.

3. Til steinsteypnkennsiu.................................................

IX. Iðnfræðsla:
a. Til Iðnaðarmannaféiagsins i Reykjavik, til þess

að reka iðnskóla i Reykjavik, nndir yfirnm- 
sjón landsstjórnarinnar ........................................

b. Til Iðnaðarmannafélagsins á Akureyri, tii
kvöldskólahalds ..........................................................

c. Til Iðnaðarmannaféiagsins á ísafirði, til skóla-
haids ... ... ... ... ... ••• ... ... ...

d. Til Iðnaðarmannafélagsins i Hafnarfirði, til
kvöldskólahalds ..........................................................

Styrknrinn til þessara 4 skóia má þó ekki 
fara yfir */i rekstrarkostnaðar.

Skólar þessir sknln senda stjórnarráðinu 
skýrsln, enda samþykki það stnndaskrá þeirra.

e. Til að styrkja efniiega menn, karla og konnr,
til verklegs framhaldsnáms erlendis.....................

Þar af 1000 kr. tii Jóns Signrðssonar, til 
þess að nema nýjnstn aðferðir við byggingar 
úr járnbentri steinsteypn.

X. Verzlunarskólar:
a. Til Eanpmannafélagsins og Verzlnnarmanna-

félagsins i Reykjavik, til að halda nppi skóla 
fyrir verzlunarmenn, undir umsjón lands- 
stjórnarinnar, þó ekki yfir */< kostnaðar............

b. Til Sambands samvinnnfélaganna, til þess að 
halda nppi verzlunarskóla, undir yfirnmsjón 
landsstjórnarinnar, þó ekki yfir ’/< kostnaðar ..

XI. Ljósmæðraskólinn:
1. Lann forstöðumanns .................................................

39850

4000

6000

2000

1200

800

5000

6000

6000

1000

1000 I

473675

43650

15000

12000

544325Flyt ...
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2, Til verklegrar kennsln:

a. Lann þriggja Ijósmæðra i Rvík*
b. Annar kostnaðnr, allt að

900
500

3, Styrknr til námskvenna, þar í talin verðstnðnls- 
nppbót, allt að ........................................ .............

kr.

1000

1400

6700

kr.

544325

9100
XII. Kvennaskólar:

1.- Til kvennaskólans í Reykjavík:
a. Hnsaleignstyrknr ............................... 5000
b. Rekstrarkostnaðnr, gegn að minnsta •

kosti/1800 kr. framlögnm annars-
staðar að en úr rikissjóði ............ 21000

c. 40 kr. fyrir hverja námsmey, sem
er allt skólaárið, allt að ............. 4000

d. Námsstyrknr til sveitastúlkna 1000

Til kvennaskólans á Blöndnósi:
a. Rekstrarstyrkur, gegn að minnsta 

kosti 1000 kr. framlögnm annars-
staðar að en nr rikissjóði ............ 14000

b. 65 kr. fyrir hverja námsmey, sem
er allt skólaárið, allt að..................... 2000

c. Til endnrbóta ,á skólahnsinn ... 4000

Skólar þessir standa undir yQrnmsjón lands- 
stjórnarinnar.

XIII. Almenn barnafræðsla:
1. Umsjón 'fræðslnmála:

a. Lann fræðslnmálastjóra..................... 5600
b. Skrifstofnkostnaðnr, eftir reikningi,

allt að......................................................... 2000
c. Til eftirlitsferða, eftir reikningi, allt

2. Lann kennara við fasta skóla og dýrtiðarnppbót
3. Lann farkennara og dýrtiðarnppbót......................

31000

20000

51000

8600
300000
30000

Flyt ... 338600 604425
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4. Til farkennsia og eftirlits með heimafræðsla, með

söma skilyrðum sem verið hefir, allt að............
5. Til prófdómara við barnapróf...............................
6. Til þess að reisa barnaskóla ntan kanpstaða, 

samkv. skilyrðnm 14. gr. fræðslnlaganna, allt að
7. Til fræðslamálarits... .................................................
8. Utanfararstyrkur handa barnakennarnm............

XIV. Unglinga- og alþýðnskólar:
Til alþýðaskólans á Eiðnm:
a. Laun ... ... ... ... -.. ............ 10500
b. Til hannyrða, leikfimi og smiða-

kennsla ............................... • • • • • • 2000
1. Tii kennslaáhalda 800
2. Til eldiviðar og Ijósa... 4000
3. Ýmisleg gjöld ............ 3000
4. Til viðhalds skólahóss

og hósgagna..................... 2000
- 5. Til smfðastofa ogsmiða-

tólakaupa ...................... 1000
------------ 10800

2. Til gagnfræðaskóla í Reykjavik...............................
3. Til héraðsskóla samkv. 1. nr. 32 1929 .............
4. Til nnglingaskóla (lýðskóla) utan Reykjaviknr

og Aknreyrar, allt að .................................................
Styrkurinn er veittur með þvi skilyrði, að 

skólarnir fnilnægi regiam, er stjórnarráðið set- 
or, og að þeir njóti styrks annarsstaðar frá, er 
ekki sé minni en þriðjnngnr rikissjóðsstyrksins. 
Unglingaskólar í kaapstöðam og fjölmennum 
kauptúnum fá minni styrk en sveitaskólar, að 
öðru jöfnu. Kennslamálastjórnin úthlutar styrkn- 
nm og hefir eftirlit með skólunam.

5. Til þess að reisa hjeraðsskóla i sveitnm,
allt að helmingi kostnaðar........................................

Styrknrinn er bnndinn þeim skiiyrðnm, að 
skólastaðurinn sé ákveðinn, áætlnn og teikn- 
ing samþykkt af stjórnarráðinn og trygging sé 
fyrir nægn fjárframlagi á móti, enda verði

Flyt ..

i
kr. kr.

338600 604425

7000
10000

30000
800

3000
389400

23300
3000

55000

35000

30000

146300 993825
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reglngerð skólans staðfest af fræðslnmálastjórn-

146300 993825

inni og skólinn héraðseign.
5. Til þess að reisa anglingaskóla i kanpstöðum,

*/t kostnaöar, allt að .................................................
Styrkurinn er bnndinn þeim skilyrðnm, að 

áætlnn og teikning sé samþykkt af stjórnarráð- 
inu og trygging sé fyrir nægn fjárframlagi á 
móti, enda verði reglngerð skólans staðfest af 
fræðslnmálastjórninni og skólinn eign kanp-
staðarins.

20000

6. Til bókasafna við nnglingaskóla ...................... 2000
7. Til þess að gefa út kennslnbæknr handa skólum

Húsm æð ra fræðsla:
1. Til húsmæðradeildar við Alþýðuskóla Þing-

3000
171300

cyiDj® ••• ••• ••• ••• ............. ••• .•• ••• 5000
2. Til búsmæðrafræðsln á Hallormsstað. .............

Styrkir samkvæmt tölul. 1.—2 eru bnndnir þvf
5000

skilyrði hvor nm sig, að atvinnnmálaráðberra 
samþykki reglngerðir skólanna.

3. Til þess að reisa húsmæðraskóla, allt að helm-
ingi byggingárkostnaðar ........................................

Styrknrinn er bnndinn þeim skilyrðnm, að 
skólastaðnrinn sé ákveðinn, áætlnn og teikning 
samþykkt af stjórnarráðinn og trygging sé fyrir 
nægn fjárframlagi á móti, enda verði reglngerð
skólans staðfest af fræðslnmálastjórninni.

4. Til kvenfélagsins Óskar f ísafjarðarkaupstað, til

20000

húsmæðrafræðsln, gegn 1000 kr. annarsstaðar að 
Noti félagið ekki styrkinn, má greiða hann 

öðrnm á Isafirði eða ísafjarðarsýsln, að óbreytt-
nm skilyrðnm.

6000

5. Til húsmæðrafræðsln f Vík f Mýrdal.................. 1500
37500

Til kennsln heyrnar- óg málleysingja m. m...............
Stjórnin annast nm, að aðstandendnr nemend- 

anna eða nemendnrnir sjálfir greiði kostnað, ef 
efni þeirra leyfa, samkv. tilsk. 28. febr. 1872, 2. gr.

26000

Flyt ... • • • • • • 1228625



Þingskjal 284 719

kr. kr.

Flntt ... 1228625
XVII. Blindrakennsla:

1. Til kennsln blindra barna, sem send eru ntan 
til náms, gegn jafnmikln framlagi annarsstaðar að

2. Til Sigurbjargar Sveinsdóttnr, til frambaldsnáms
1000 -

á blindraskóla i Kanpmannahöfn ..................... 1200
2200

XVIII. Snndkennsla o. fl.:
1. Til snndkennsln i Reykjavik ............................... 300

Styrknr þessi er bnndinn því skilyrði, að 
kennsla þessi fari fram að minnsta kosti 2 mán- 
nði að vorinn og 1 mánnð að hanstinn og 
að lærisveinar rikisskólanna og skóla fyrir ung- 
linga og fnllorðna, sem styrktir ern af rikisfé, 
njóti kennslnnnar ókeypis.

2. Lann Ólafs Pálssonar og Jóns Pálssonar fyrir
snndkennsln þá, sem getnr í 1. lið, og til að 
kenna öðrum snndkennurnm björgunarsnnd ... 3000

3. Til sundkennsln o. fl. annarsstaðar en í Rvík... 3000
Styrkorinn veitist bæjarstjórnnm og sýsln- 

nefndnm með þvi skilyrði, að annarsstaðar frá 
sé lagt til snndkennslnnnar eigi minna en rík- 
issjóðsstyrknnm nemur.

4. Til þess að gera nýjar, steinsteyptar snndlangar
og snndskýli, énda sén þær til afnota fyrir al- 
menning og landsstjórnin samþykki nppdrátt og 
kostnaðaráætlnn, helmingur kostnaðar, allt að 20000

26300
XIX. Til Rikarðs Jónssonar, til þess að halda nppi

kennsln i teikningn og trésknrði i þjóðlegnm stil 1800
XX. Til iþróttakennsln .......................................................... 4000

XXI. Til lþróttasambrnds lslands ............ ...................... 6000

Samtals B. ... ............ 1268925
-
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15. gr.
Til vísinda, bókmennta og lista er veitt:

1.

2.

3.

kr. kr.

Landsbókasafnið:
8* XjdUU ••• ••• ••• ••■ ••• ••• ••• ............ • •• 18300
b. Launanppbót til 1. bókavarðar, 500 kr„ og til

2. bókavarðar 1000 kr............................... ... ... • •• 1500
c. Til aðstoðar................................................. • • • • • • • •• 4500
d. Til að kanpa bæknr og handrit og til bókbands .. 15000
e. Til að semja spjaldskrá ...................... ............. ... 1000
f. Til að semja og gefa nt skrá yfir bandrit ..^ ... 3000
g. Til ritankaskrár....................'................... • • • • • • ... 800
h. Brnnaábyrgðargjald fyrir safnið • • • • ■ • ... 360
!• Husaleiga ••• •■• ••• ••• ••• ••• ■ • ■ • • ... 2000

Ýmisleg gjold ••■ ••• ••• ••• ••• ............ ... 1000
47460

Þjóðskjalasafnið:
a« Xj&uq ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • ■ • • • • • • 6600
b. Til bókbands, bóka- og handritakanpa, nmbúnaðar

skjala og aðstoðarmanns *..................... • • • • • • • • • 5500
c. "Ýms gjold • ••• ••• ••• ••• ••• •■• ••• ••• • • • 1000

13100
Þjóðminjasafnið og verndnn fornminja:
a. Lann þjóðminjavarðar (fornminjavarðar) 7300
b. Til aðstoðar, eftir reikningi, allt að ... • • • • • • 2550
c. Til að ntvega forngripi, allt að............ ............ 1500
d. Til áhalda og aðgerða ...................... ............ 1500
e. Til rannsókna og ferðakostnaðar ••• ••• 1000

Þjóðminjasafnið sé opið 6 stnndir á vikn, eftir
nánarí fyrírmælnm stjómarráðsins. -

f. Til Hóladómkirkjn, til endurbóta ... ............ ... 1000
14850

Náttúrnfræðifélagið:
8« Tlll&g ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ... 2000
b. Til aðstoðarmanns ............................... • • • • • • • •• 1400

Styrknrinn veitist með þvi skilyrði, að safnið sé
til sýnis almenningi á ákveðnnm tima, ekki
sjaldnar en einu sinni á vikn.

3400

Flyt • • • ••• ••• 78810

4.
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5. Landsbókasafnshúsið:

a. Til eldiviðar, Ijósa og ræstingar
b. Til viðhalds og áhalda ..........

6. Til kaupstaðabókasafna, gegn eigi minna tillagi úr
bæjarsjóði og sýslusjóði.......................................................

7. Aukastyrkur til þriggja bókasafna:
a. Til amtsbókasafnsins á Akureyri, að því tilskildu, 

að Davið skáld frá Fagraskógi hafl þarbókavörzlu 
með a. m. k. 2000 kr. launum ank verðstuðuls- 
uppbótar... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

b. Til bókasafasins á Isafirði, að því tilskildu, að
Guðmundur Gislason Hagalfn ríthófundur hafi þar 
bókavörzlu með a. m. k. 2000 kr. launum auk 
verðstuðulsuppbótar ..................................................... .

c. Til amtsbókasafnsins á Seyðisfirði.............................
enda skal starfrækja safnið i samráði við sýslu- 

nefnd Suður-Múlasýslu og bæjarstjórn Neskaup- 
staðar.

8. Til sýslubókasafaa og lestrarsala í kauptúnum, gegn
eigi minna tillagi úr sýslusjóði eða sveitarsjóði............

9. Til bókasafnsins íþöku, til bókakaupa ....................
10. Tii Hins islenzka bókmenntaféiags..................................

enda haldi það áfram útgáfu hins fslenzka forn- 
bréfasafns sem að undanförnu.

11. Til Þjóðvinafélagsins, þar af 5000 kr. með þvi skil- 
yrði, að félagið gefi út æfisögu Jóns Sigurðssonar ...

12. Til Fornleifafélagsins............................................................
13. Til Sögufélagsins, til þess að gefa út alþingisbækur,

iandsyfirdóma o. fl. ... ... ... ... ... ... ••• ...
14. Til Þorkels Jóhannessonar, til að safna drögum að at- 

vinnusögu Islands.gegn 800 kr.framlagi annarsstaðar að
15. Til Björns K. Þórólfssonar, til þess að semja skrá

yfir skjöl, er ísiand varða og geymd eru i skjalasöfn- 
um i Kaupmannahöfn, enda fái þjóðskjalasafnið afiit 
af skránni ... ... .... ... ... ... ... ... ... ...

16. Til Sigurðar Skúlasonar, til þess að halda áfram
rannsóknum i menningarsögu þjóðarinnar....................

Flyt ...
Alpt. 1830. A. (42. Iðggjafárþing).
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17. Til Benedikls Björnssonar skólastjóra, til ritstarfa ...
18. Til Margeirs Jónssonar, til fræðistarfa, er snerta mál

og menningarsögu íslands....................................................
19. Til Odds Oddssonar, til ritstarfa um islenzka þjóðhætti
20. Tíl Fornritaútgáfnnnar, 150 kr. á hverja prentaða örk, 

allt að ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
21. Til Leikfélags Reykjavikur, gegn að minnsta kosti

2000 kr. framlagi úr bæjarsjóði Reykjavfkur ............
22. Til Leikfélags Akureyrar, gegn að minnsta kosti 500

kr. framlagi frá Aknreyrarkanpstað..................................
23. Til Leikfélags ísafjarðar, gegn að minnsta kosti 300

kr. framlagi frá lsafjarðarkanpstað .............................
24. Til Arndisar Björnsdóttur, til Ieiklistarnáms erlendis .
25. Til Sigrúnar Magnúsdóttur, til leiklistarnáms við leik-

skóla konungiega leikhússins í Kaupmannahöfn . ...
26. Til Páls ísólfssonar, til þess að veita kirkjnorgelleik-

nrnm og barnakennnrnm ntan Reykjavíkur ókeypis 
kennslu i orgelleik, hljómfræði og söngstjórn í kirkjnm 
og barnaskólum........................................................................

27. Til Karlakórs Reykjavikur, til söngnáms ....................
28. Styrknr til skálda og listamanna, þó eigi minna en

500 kr. til hvers ...............................................................
29. Til Þórbergs Þórðarsonar, til þess að safna orðnm

úr alþýðnmáli, enda sé safnið eign rikisins.................
30. Til Hannesar Þorsteinssonar, til þess að semja æfisögur

lærðra manna islenzkra á siðari öldnm, enda sé 
handritið eign rikisins að honnm látnnm....................

31. Til Sigurðar Nordals, til ritstarfa, 2000 kr. með verð-
stuðulsuppbót .......................................................................

32. Til Bjarna Sæmundssonar, til fiskirannsókna:
a. Föst lann með dýrtiðarnppbót .............................
b. Til ferða og annara útgjalda við rannsóknirnar...

33. Til dr. Guðmundar Finnbogasonar, til þéss að vinna
að bók um eðliseinkenni íslendinga .............................

34. Til Frfmanns B. Arngrimssonar, til að safna steinnm 
og jarðtegundnm og rannsaka, að hverjn sé nýtt . ...

35. Til Páls Þorkelssonar, til þess að vinna að málsháttasafni
sinn ... ... ... ... ... ... •.. •• • ... ... ...

36. Til listasafnshúss Einars Jónssonar .............................

Flyt ...
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37. a. Til Einars Jónssonar myndhöggvara, 5000 kr. með

verðstnðnlsuppbót.............................................................. 6800
enda hafi hann forstöðn og umsjón listasafns

sins, er sé almenningi til sýnis endnrgjaldslanst 4
stnndir á vikn.

b. Til sama, til aðstoðar.................................... . ............ 1200
8000

38. Til fréltastofn blaðamannafélagsins.................................. 2500
39. Ferðastyrknr til ntlanda...................................................... 6000
40. Til Menningarsjóðs (sbr. tekjnl. 5. gr. 4.).................... 15000
41. Til þjóðleikhnss (sbr. tekjnl. 5. gr. 5.)........................... 75000
42. Þóknnn fyrir störf menntamálaráðs fslands (sbr. 1. gr.

laga nr. 7, 12. aprfl 1928) ...................................... .\. 3000

Samtals ... ............ 277410

16. gr.
Til verklegra fyrirtækja er veitt:

kr. kr.

1. Til Búnaðarfélags fslands, enda samþykki atvinnn-
málaráðnneytið fjárhagsáætlnn búnaðarþingsins............

2. Til tilrannastarfsemi nm grasfræ- og hafrasáningn,
allt að ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Styrknr veitist af þessnm lið eflir ákvörðnn at- 
vinnnmálaráðnneytisins i samráði við Búnaðarfélag 
fslands.

250000

10000

3. Til sandgræðsln........................................................................
Þar af 5000 kr. til áveitn og sandgræðsln i Meðallandi.

40000

4. Gjöld samkvæmt jarðræktarlögnnnm ............................. 430000
5. Til búfjártryggingarsjóðs íslands .....................................
6. Tillag til Búnaðarbankans:

a. Til byggingar- og landnámssjóðs .............................
b. Til bústofnslánadeildar....................................................

200000
50000

15000

Flyt ... 250000 745000
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kr. kr.

Flntt ... 250000 745000
c. Tll ræktnnarsjóðs:

1. Afgjöld þjóðjarða ..................................... 30000
2. Kostnaðartillag............................................ 7000
3. Hlnti af útQntningsgjaldi........................... 63000

100000
d. Til lánadeildar smábýla .............................................. 50000

400000
7. Vegna ráðstafana nm tilbúinn ábnrð ............................. 50000
8. Til að rannsaka og gera tillögnr nm raforknveitur til

almenningsþarfa ntan kanpstaða, gegn Qmmtungs fram-
lagi frá hlutaðeigandi bérnðnm, allt að.......................... 15000

9. Til Garðyrkjnfélags fslands:
Lann garðyrkjnstjóra ....................................................... 4000

10. Til skógræktar:
&• L&uo. ••• ••• ••• ••< ••• ••• ••• ••• ••• ••• 11910

Þar af 600 kr. húsaleiguuppbót til Einars Sæ-
mnndsens.

b. Til skóggræðsln....................................................... ... 16000
c. Til Hákonar Á. Bjarnasonar, til skógræktar- og

sandgræðslnnáms............................................................... 1200
29110

11. Til dýralækninga:
a. Laun handa 4 dýralæknnm ..................................... 17000
b. Til Hólmgeirs Jenssonar, til dýralækninga ............ 900

17900
12. Til rannsóknastofn i þarQr atvinnnveganna ........... 20000
13. Til fjárkláðalækninga ...................................................... 6000
14. Til eftirlits með útQntningi á hrossnm .................... 500
15. Til efnarannsóknarstofu í Reykjavik:

a. Laun forstöðnmanns, ank 25% af öllnm tekjnm
stofnunarinnar, 3500 kr., með dýrtiðarnppbót 4800

b. Til aðstoðar............................................................... ... 5600
c. Husflleiga ••• • •• • •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 3000
d. Til ljósa, eldsneytis og ræstingar ............................. 1200
e. Til áhaldakanpa............................................................... 800

15400
16. Til veðnrstofn fslands:

a. Laun forstöðumanns og fnlltrúa ............................. 14900
b. ^Til aðstoðar ••• ■•• ••• •«• ••• ••■ .•• ••• ••• 12350

Flyt ... 27250 1302910
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Flutt ...
c. Til veðurathugana utan Reykjavíkur, áhalda o. fl.
d. Til veðurskeyta o. fl.........................................................
e. Til loftskeytatækja .......................................................
f. Húsaleiga, ijós, hiti og ræsting .............................
g. Eftirlit með veðurathugunarstöðvum o. fl.................
h. Til að varpa út veðurskeytum á erlendum málum

17. Til landmælinga......................................................................
18. Til Fiskiveiðasjóðs fslands .................................... . ...
19. Til Fiskifélagsins, enda samþykki atvinnumálaráðu-

neytið fjárhagsáætlun fiskiþingsins .............................
Enda sjái það um á sinn kostnað útgáfu fiskimanna- 

almanaks.

20. Laun yfirmatsmanna o. fl.:
a. 5 fiskiyfirmatsmanna.......................................................
b. Launauppbót fiskiyfirmatsmanna .............................

Af þessari upphæð fá fiskiyfirmatsmennirnir i 
Reykjavik, ísafirði, Akureyri og Seyðisfirði 1500 
kr. hver, fiskiyfirmatsmaðnrinn i Vestmannaeyjum 
1200 kr. og fiskiyfirmatsmaðurinn i Reykjavik 
1000 kr. í ritfé.

c. Laun 4 ullarmatsmanna ..............................................
d. — 6 kjötmatsmanna ..............................................
e. Ferðakostnaður yfirmatsmanna .............................

21. Til eftirlits með skipum og bátum og óryggi þeirra ...
22. Til markaðsleitar erlendis ... ....................................
23. Til erindrekstrar i Miðjarðarhafslöndunum, gegn tvö-

földu fjárframlagi annarsstaðar að....................................
24. Til mjólkurniðursuðuverksmiðjunnar Mjallar í Borgar-

firði, kr. 1,50 fyrir hvern kassa mjólkur (48 dósir), 
sem hún framleiðir, allt að ..............................................

25. Til Sambands islenzkra heimilisiðnaðarfélaga ............
Þar af 800 kr. til Geirs Þormars, til að halda uppi 

kennslu og námsskeiðum i tréskurði á Norður- og 
Austurlandi.

26. Til Guðmundar Jónssonar frá Mosdal, til að halda uppi 
kennslu og námsskeiðum í tréskurði og heimilisiðnaði

Flyt ...

kr. kr.

27250
10000
11150

1302910

800
3000
1400
2000

55600
45000

6000

90000

16600
8200

2200
5000

10000
42000

8000
10000

10000

6000
6000

1000

1582510
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kr. kr.

Flntt ... ••• «•• 1582510
27. Til Guðmundar Einarssonar myndhöggvara, til þess

að setja npp leirbrennslnverksmiðjn ............................. 5000
28. Til Halldóru Bjarnadóttur, til þess að vinna að út-

breiðsln og eflingu heimilisiðnaðar ............................. 1800
29. Til Ingn L. Lárnsdóttnr, til þess að safna fyrirmynd-

nm forns listiðnaðar i söfnnm erlendis.......................... 3000
30. Til Kvenfélags Hvammshrepps i Vik í Mýrdal, til

þess að halda nppi kennsln i handavinnn kvenna ... 600
31. Til Kvenfélagasambands íslands ...................................... 10000
32. Til Bandalags kvenna ....................................................... 450
33. Til kvenréttindafélags íslands............................................ 500
34. Til vörnmerkjaskrásetjara .............................................. 2000
35. Handa Ungmennafélagi Islands, til eflingar iþrótta

og skóggræðslu • • • •• • •• ••• • •* • •■ ••• ••• ••• 7500
Félagið gefí landsstjórninni skýrsln nm, hvernig

fénn er varið.
36. Lann húsagerðarmeistara................... ............................. 7800
37. Til leiðbeiningar nm búsagerð til sveita, á móti bygg-

ingar- og iandnámssjóði....................................................... 4000
enda greiðist engin borgnn fyrir leiðbeiningarnar.

38. Til Hjálpræðishersins i Reykjavfk, byggingarstyrknr
til gistihnss, siðari greiðsla .............................................. 5000

39. Til ræktnnarvegar i Vestmannaeyjnm, siðari greiðsla 6000
40. Til Þórðar Flóventssonar, til leiðbeiningar nm laxa-

og silnngaklak .............................. ..................................... 1800
41. Gjöld vegna laga nm skipnlag bæja og sjávarþorpa... 8000
42. Til vatnsrennslismælinga....................................................... 1000

Samtals ... • • • • • • 1646960
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17. gr.
Til almennrar styrktarstarfsemi er veitt:

kr. kr.

1. Styrkur til berklasjúklinga .............................................. 800000
2. Gjöld samkvæmt lögum nr. 61 1921, nm breyting á

fátækralögum, 77. og 78. gr................................................. 60000
3. Styrknr til sjúkrasamlaga ............................. ............ 7000

Af þessnm lið má greiða sjúkrasamlagi Hins isl.
prentarafélags styrk i samræmi við styrk til annara
sjúkrasamlaga.

4. Til styrktarsjóðs verkamanna- og sjómannafélaganna
í Reykjavík........................................... ..................................... 3500

5. Til sjúkra- og styrktarsjóðs vitavarða.................... ... 500
6. Til slysatryggingar .— ... .............................................. 10000
7. Til slysavarna, allt að .................... ............................. 10000
8. Til að hjálpa nauðstöddum Islendingum erlendis ... 1000
9. Til bjargráðasjóðs .............................................. ............ 24000

10. Tillag til ellistyrktarsjóða....................................................... 45000
11. Til Stórstúku Islands, til bindindisstarfsemi ............ 8000
12. Til Rauðakrossfélags Islands.............................................. 1000
13. Til slysatryggingarsjóðs félagsins Dagsbrúnar ............ 500
14. Til sjúkrasjóðs Fellshrepps .............................................. 300
15. Til sjúkrasjóðs Hofshrepps .............................................. 400
16. Til styrktar- og sjúkrasjóðs verkakvennafélagsins

Framsóknar i Reykjavik...................................................... 500
17. Til sjúkrasjóðs Félags járnsmiðanema i Reykjavik ... 200
18. Til styrktarsjóðs sjómannafélags Vestmannaeyja . ... 500
19. Til sjúkrasjóðs verkamannafélagsins Drifanda i Vest-

wftnnseyjnin • • •• ••• • !• *•• • •• ••• • •• ••• • •• 500
20. Til styrktarsjóðs Margrétar Bjarnadóttur frá Bergvik,

til bjálpar fátæknm ekkjnm og börnum sjómanna i
Gerða- og Keflavikurhreppum.............................................. 800

21. Tillag til Alþjóðabjálparsambandsins (International
Relief Union) ........................................................................ 1000

Samtals ... ............ 974700
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18. gr.
Til ettirlauna og styrktarfjár er veitt:

I. Samkvæmt eftirlaunalögnm:
a. Einbættisiuenn ... ... ... ... • •■ ••• •••
b. Embættismannaekkjur og bðrn ....................
c. Prestsekkjur .......................................................
d. Lífeyrir samkvæmt lögnm nr. 49 1923
e. — — — — 51 1921

II. Styrktarfé og eftirlaun, ank Iögboðinna eftirlanna: 
a. Embættismenn:

1. Til Signrðar Magnússonar læknis ... 600,00
2. — Signrðar Kvarans héraðslæknis 405,00

Embættismannaekkjnr og börn:
1. Til Magnen Ásgeirsson............................. 200
2. — Ólivu Gnðmnndsson .................... 175
3. — Theodóru Thoroddsen .................... 800
4. — Sigriðar Hjaltadóttnr .................... 400
5. — Ingileifar Snæbjarnardóttnr .......... 400
6. — Sigriðar Fjeldsted læknisekkjn 450
7. — Sigriðar Finnbogadóttur.................... 800
8. — Rannveigar Tómasdóttur.................. 600
9. — Önnn Gnnnlangsson........................... 900

10. — Krístbjargar Marteinsdóttnr ............ 1200
11. — Kristinar Jacobson ............................. 600
12. — Gnðnýjar Jónsdóttur .................... 400
13. — Kirstfnar Þ. Blöndal .................... 300
14. — Guðlaugar Magnúsdóttnr.................... 2000
15. — 2 barna hennar ............................. 200
16. — Rögnu Gunnarsdóttnr læknisekkju 600
17. — Jenny Forberg..................................... 600
18. — Ástu Hallgrimsson ............................. 600
19. — Ástn Einarson ... ........................... 600
20. — Aðalbjargar Signrðardóttnr ............ 1200
21. — Dómhildar Jóhannsdóttnr ............ 1200
22. — önnn Þorgrímsdóttur læknisekkju,

600 kr., ank 100 kr. með hverjn
barni hennar i ómegð .................... 1300

23. — Soffin Johnsen læknisekkjn ............ 500

Flyt ... 16025

kr. kr.

36439.64
17457.65
5977,44
2500,00
1000,00

63374,73

1005,00

1005,00 63374,73
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kr. kr.

Flntt 16025 1005,00 63374,73
24. Til Kristinar Þórðardóttur læknisekkjn 400
25. — Sigriðar Blöndal læknisekkjn............ 300
26. — Hrefnn Einarsdóttnr læknisekkjn,

600 kr., ank 100 kr. með einn barní
í ómegð .............................................. 700

17425,00
c. Uppgjafaprestar:

1. Til Stefáns M. Jónssonar.................... 325,00
2. — Gnðlangs Gnðmnndssonar............ 500,00
3. — Bjarna prófasts Einarssonar 780,00
4. — Sigorðar prófasts Gnnnarssonar 662,25
5. — Gnttorms Vigfússonar... ............ 600 00
6. — Björns Þorlákssonar .................... 208,00
7. — Stefáns Jónssonar .................... 370,00
8. — Jóns Þorsteinssonar .................... 390,00
9. — Jóns Árnasonar ............................. 445 00

10. — Þórðar Óiafssonar .................... 370,00
11. — Pals Stephensens............................. 355,00
12. — Einars Jónssonar, sjá fjárl. 1930 3000,00

8005,25
d. Prestsekkjnr:

1. Til Anðar Gisladóttnr .................... 300,00
2. — Bjargar Einarsdóttnr.................... 500,00
3. — Gnðrúnar Björnsdóttur ............ 300,00
4; — Gnðrúnar J. Jóhannesdóttnr 300,00
5. — Gnðrúnar Ólafsdóttnr.................... 100.00
6. — Gnðrúnar Pétnrsdóttnr ............ 300.00
7. — Gnðrúnar Torfadóttur ............ 300,00
8. — Ingnnnar Lcftsdóttnr.................... 300,00
9. — Hlifar Bogadóttnr, 300 kr. ank

100 kr. með hverjn barni hennar,
sem er i ómegð ............................. 600,00

10. — Jóhönnn S. Jónsdóttnr ............ 300.00
11. — Kirstinar Pétnrsdóttnr................. 300,00
12. — Sigrúnar Kjartansdóttnr ............ 300,00
13. — Steinunnar Pétursdóttnr ............ 300,00
14. — RagnhildarGisladóttnr fráEyvind-

arhólnm.............................................. 300.00
15. — Sigriðar HaUdórsdóttnr Jónsson 300,00

Flyt ... 4800,00 26435,25 63374,73
92AlþL 1930. A. (42, löggjafarþing).
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kr. kr.

Flntt 4800,00 26435,25 63374,73
16. Til Guðlaugar Vigfúsdóttur 209,20
17. — Ingibjargar Magnúsdóttnr............ 157,90
18. — Gnðfinnn Jensdóttnr.................... 183,04
19. — Guðrúnar Signrðardóttnr ............ 181,07
20. — Guðbjargar Hermannsdóttnr 181,70
21. — Þórnnnar Bjarnadóttnr ............ 155,56
22. — Gnðrúnar S. Jónsdóttnr ............ 250,00
23. — önnu Stefánsdóttnr .................... 200,00
24. — Helgu Skúladóttnr .................... 227,06
25. — Gnðrfðar ölafsdóttnr....................
26. — Gnðriðar Helgadóttnr, ekkjn Jób.

164,26

L.L. Jóhannssonar, 132 kr.; ank 100 
kr. með hverjubarnihennariómegð 432.00

27. — Arndisar Pétnrsdóttur.................... 137,90
28. — Gnðnýjar Þorsteinsdóttnr ...........
29. — Valgerðar K. Gnðmnndsdóttnr frá

173,56

Grenivík ..................................... 135.37
30. — Jakobinn Signrgeirsdóttnr frá Borg 157,44
31. — Kamilln Briem ............................. 170,57

7916,63
e. Kennarar, kennaraekkjnr og börn:

1. Til Önnn Ásmnndsdóttnr ............ 300,00
2. — Gnðlangar Zakariasdóttnr 360,00
3. — Magnúsar Einarssonar ............ 500,00
4. — Elínar Briem Jónsson .......... 300,00
5. — Steinnnnar Frimannsdóttnr 450,00
6. — Þórnnnar Stefánsdóttnr ............ 400,00
7. — .Gnðmnndar Björnssonar............ 150,00
8. — Jóns Strandfelds............................. 150,00
9. — Elisabetar Jónsdóttnr ............ 300,00

10. — Ragnheiöar Torfadóttnr ............ 400,00
11. — Páls J. Árdals ............................. 800,00
12. — Jóhannesar Sigfússonar ............
13. — Ásdisar Þorgrimsdóttnr 300 kr.,

1800,00

ank 100 kr. með hverjn barni 
hennar i ómegð............................. 700,00

14. — Sigurjóns Rögnvaldssonar............ 200,00
15 — Ástn Magnúsdóttnr kennaraekkjn 200,00

7010,00

Flyt ... ... 41361,88 63374,73
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f.
Flutt ...

Póstmenn, póstar og ekkjur þeirra:
1. Til Guðm. Kristjánssonar ... . .......... 300
2. — Bóðvars Jónssonar................. .......... 300
3. — Póru Matthiasdóttur .......... 300
4. — Vigdisar Steingrimsdóttur .. ... 300
5. — Þórunnar Sigurðardóttur, ekkju

Halldórs Bjarnasonar pósts. .......... 200
6. — Jens Þórðarsonar................. • • • • • 300
7. - Friðriks Möllers ................. .......... 1200
8. — Aninu Arinbjarnardóttur .......... 200
9. — Eliesers Eirikssonar ... . • • ... 200

10. — Kristjáns Jóhannessonar, Jódisar-
stoðum ••• ••• ••• ••■ .......... 300

11. — Jóhannesar Pórðarsonar • • • • • 300
12. — Guðm. Kristjánssonar ... . .......... 300
13. - Stefáns Stefánssonar, Eskifirði ... 600
14. — Friðriks Klemenzsonar ... . • • ••• 2000
15. — Óla P. Blöndals ................. • • ••• 1800
16. — Kristjáns Blöndals................. .......... 1000
17. — Bóðvars Sigurðssonar pósts ... 300
18. — Einars Árnasonar, fyrrum pósts ... 200
19. — Steindórs Hinrikssonar pósts • •• 300
20. — Ólafs Ólafssonar pósts ... • • • • > 200
21. — Halldórs Benediktssonar pósts ... 200
22. — Ragnheiðar Bjarnadóttnr, ekkju

Þorleifs Jónssonar................. .......... 1000
23. — Friðriks Jónssonar pósts • • ••• 450
24. — Einars Ólasonar fyrrum pósts ... 300
25. - Pórodds Bjarnasonar pósts . ... ... 1200

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 Péturss ............................. 4000
8. — Kristinar Sigfúsdóttur skáldkonu... 1000

Flutt ... 16400

kr.

41361,88

13750,00

55111,88

kr.

63374,73

63374,73
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kr. kr.

Flntt ... 16400 55111,88 63374,73
9. Til Einars Benediktssonar .................... 4000

10. — Stefáns frá Hvitadal .................... 1000
11. — Jakobs Tborarensens .................... 1000
12. — Sigurjóns Friðjónssonar ............ 1000
13. — Guðmuudar Kambans .................... 2000

25400,00
Ekkjjnr og börn skálda og rithöfunda:

1. Til Jakobinn Pétursdóttur................. 200,00
2. — Gnðrúnar Jónsdóttnr.................... 300.00
3. — Arnbjargár Einarsdóttur ............ 300,00
4. — Guðrúnar Sigurðardóttur ............ 300,00
5. — Ólinn Þorsteinsdóttnr.................... 300,00
6. — 1 barns hennar ............................. 100,00
7. — Valgerðar Arnljótsdóttnr ............ 600 00
8. — Eleanor Sveinbjörnsson ............ 1200,00

3300,00
Ýtnsir starfsmenn og ekkjur:

1. Til Guðrúnar Jónsdóttnr, fyrv. spitala- 
forstöðukonu ...................................... 400

2. Petreu Jónsdóttnr 300 kr., og að 
anki 100 kr. með barni hennar, 
sem er i ómegð ............................. 400

3. — Kristinar Sigurðardóttur júbil- 
Ijósmóður ••• •■• ••• ••• ••• • ■• 500

4. — Matthildar Þorkelsdóttur júbil- 
Ijósmóður ••• ••• ••■ «•• ••■ ••• 500

5. — Þórdisar Simonardóttur júbilljós- 
móður ■•• ••■ •■• •■■ ••• ••• 500

6. — Jakobinu Sveinsdóttur júbilljós- 
móður ■•• ••• ■•• ••• ••• ••• 500

7. — Oddnýj ar Guð mundsdóttur, j úbil- 
ljósmóður ••• ••• ••■ ■•• ••• ••• 500

8. — Þórunnar Gisladóttnr Ijósmóðnr... 500
9. — önnu Þorsteinsdóttnr Ijósmóðnr... 400

10. — Kristinar Jónasdóttnr Ijósmóðnr... 300
11. — Nikólinn Björnsdóttnr Ijósmóðnr... 300
12. — Sigurfljóðar Einarsdóttnr Ijósmóðnr 300
13. Jórunnar Guðmundsdóttur Ijós- 

móður ••• ••• ■•• ••■ !•• ■•• 300

Flyt ... 5400 83811,88 63374,73
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Flutt ... 5400
14. Til Margrjetar Grimsdóttnr ljósmóðnr 200
15. — Kristínar Gaðmandsdóttar Ijósm. 200
16. — Hólmfríðar Friðfinnsdóltnr ljós-

móðar • •• *•• ••• ••• • •■ • •• 200
17. — Áslangar Bjarnadóttar ljósmóður 300
18. — Ingibjargar Jónsdóttar ijósmóður 300
19. — Jakobínn Jensdóttnr .................... 300
20. — Hildar Jónsdóttar ljósmóðar 300
21. — Sigarveigar Jónatansdóttnr Ijós-

móður ■•■ ••• ••• ■«• .•• 300
22. — Gaðrúnar Gaðmnndsdóttar ljós-

móðar ■■■ ••• ■•• ••• ••■ ••• 300
23. — Halldórn Metúsalemsdóttor Ijós-

móður •■• ■■• ••• ••■ ••• ••• 300
24. — Jensfnu Pálsdóttar ljósmóðar 200
25. — Margrétar Jónsdóttnr ljósmóðar ... 200
26. — Gaðrúnar Jónasdóttnr ljósmóðar 200
27. — Hólmfriðar Björnsdóttar, ekkjn

Guðm. Hjaltasonar............................. 300
28. — Páls Erlingssonar ............................. 1200
29. — Erlends Zakariassonar.................... 300
30. — Kristins Jónssonar, vegavinnustjóra

á Akureyri ..................................... 300
31. — Einars Gaðmnndssonar, fyrrum

vegavinnnstjóra ............................. 300
32. — Gnðlaagar Jónsdóttar, ekkjn Jóns

sildarmatsm. Stetánssonar ............ 200
33. — Jakobs Björnssonar fyrv. sildar-

matsmanns ..................................... 1600
34. — Gests Gnðmnndssonar, fyrrum vita-

varðar ••• ••• ••■ ••• •■• ••• 400
35. — Vigfúsar Signrðssonar, fyrrnm vita-

varðar ................................................... 300
36. — Sigfúsar Sigfússonar frá Eyvindará 800
37. — Steinnnnar Sigorðardóttur, ekkjn

Magnúsar Vigfússonar ... ............ 600
38. — Margrjetar Jónsdóttar, ekkjn Pórð-

ar vitavarðar Þórðarsonar ............ 300

Flyt ... 15300

kr. kr.

83811,88 63374,73

83811,88 63374,73
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kr. kr.

39.

40.
41.
42.
43.

44.
45.

46.

47.
48.

49.

50.
51.

52.

53.

54.
55.

56.
57.

Flutt ...
Til Ágústu Ólafsdóttur, ekkju Magnús- 

ar Gunnarssonar .............................
— Halldóru Pétursdóttnr Briem . ...
— Krístjönu Benediktsdóttur ............
— Bjargar Guðmundsdóttur ............
— Guðbjargar A. Þorleifsdóttur i

Múlakoti ............................. ............
— Henríette Kjær......................................
— Helgu Ófeigsdóttur, ekkju Árna Za-

kariassonar .....................................
— Guðrúnar Egilson, 2000 kr., auk

100 kr. með hverju barni bennar í 
ómegð ..............................................

— Guðjóns Guðlaugssonar....................
— önnu Bjarnadóttur, ekkju Hjálmars

Lárussonar .................... ..........
— Jóhannesar Jörundssonar hafnsögu-

manns, Hrísey.....................................
— Halldórn Þórðardóttur....................
— Vigdisar Bergsteinsdóttur fyrv. spit-

alaráðskonu .....................................
— Sigrfðar Magnpsdóttur hjúkrunar-

konu ... ... ... ... ... ... ...
— Guðleifar Erlendsdóttur fyrv. hjúkr-

unarkonu ..............................................
— Signrðar Péturssonar fangavarðar
— Ragnheiðar Erlendsdóttur, ekkju 

Valdimars Daðasonar tollþjóns ...
— Susie Briem, ekkju Halldórs Briems
— Gunnlaugs Indriðasonar veðurfræð-

ings ... ... ... ... ... ... ...

15300

300
600
400
400

400
600

400

2400
1200

300

300
600

300

500

300
1000

300
300

700

Á styrkveitingar i II. a.—i. greiðist dýrtíðar- 
uppbót eftir reglum launalaganna.

j. Til ekkju Jóhanns skálds Sigurjónssonar .......... .'
k. Lifeyrir hjónanna á Staðarfelli................. ............

III. Dýrtiðaruppbót á Qárhæðirnar i I. og II. a.—i. ...

Samtals

83811,88

26600,00

63374,73

1000,00
3000,00

114411,88
69514,64

............ 247301,25
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19. gr.
Til óvissra útgjalda ern veittar 100000 kr.

20. gr.
Til lðgboðinnar fyrirframgreiðsln ern veittar 10000 kr.

21. gr.
Til gjalda árið 1931 er veitt:

Samkvæmt 7. 6r- ... ... • •• .................... 1273138,00
— 8. • • • ... .......... . ••• 60000,00
_ 9. — • • • • • • ••• ••• ••• 229200,00
_ 10. — • • • • • • ••• ••■ ••• 387300,00
— 11. — A. • • • 832600,00
— 11. — B. 186000,00

1018600,00
— 12. — • • • • • • ••• ••• ••• 581065,00
— 13. — A. • •• 527300,00
— 13. — B. • • • 1028850,00
— 13. — C. • • • 375200,00
— 13. — D. • • • 1628000,00
— 13. — E. • • • 398000,00
— 13. — F. ... 281000,00

4238350,00
— 14. — A. • • • 302450,00
— 14. — B. ... 1268925,00

1571375,00
— 15. — • • • • • • ••• ••• ••• 277410,00
— 16. — • • • • • • ............ 1646960,00
— 17. — • • • • • • .................... 974700,00
— 18. — • • • • • • , •• ••• • •• . 247301,25
— 19. — • • • • • • .................... 100000,00
— 20. — • • • • • • ................... . 10000,00

----------- ■----------- kr. 12615399.25

En tekjnr ern áætlaðar:
Samkvæmt 2. gr................................................... .. 11990000,00

— 3. — ..................................... ... 34600,00
— 4. — .............................................. 112000,00
— 5. — .............................................. 170000,00

12306600.00

Tekjnballi kr. 308799.25
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22. gr.
Stjórninni er heimilt:

I. Að greiða Eimskipafélagi íslandi allt að 85000 kr. styrk, ef nauðsyn krefnr.
II. Að greiða að helmingi halla þann, sem verða kann á tilrannum Sambands 

ísl. samvinnufélaga af að senda frosið kjöt á erlendan markað hanstið 1930, 
miðað við verð það, er framleiðendnr fá fyrir saltað kjöt. Tilrannin sé fram- 
kvæmd í samráði við landsstjórnina.

III. Að veita styrk i eitt s*kipti fyrir öll til þess að koma á stofn osta- og smjör- 
búnm, sem nemi allt að ’/< stofnkostnaðar. Styrknrinn sé þvf aðeins 
greiddur, að fyrirtækið sé fullbúið til starfrækslu.

IV. Að greiða séra Ejartani Helgasyni fyrrv. prófasti i Hrnna full prestslann.

23. gr.
Stjórn Landsbankans veitist heimild til að greiða Steinunni Eristjáns- 

dóttur, ekkju Alberts Þórðarsonarbankabókara, 500 kr. 1931, svo og uppbót á 
þá fjárhæð, eftir sömn regln og bankinn veitir hana á laun starfsmanna sinna, 
og að greiða Birni Eristjánssyni uppbót á eftirlaun hans, eftir sömu reglu.

Stjórninni er heimilt að greiða Þóru Beck, ekkju Þórólfs Becks skipstjóra, 
eftirlaun eftir svipuðum reglum og Eimskipafélag íslands greiðir ekkjum skipstjóra 
sinna, og sé upphæðin færð á útgerðarreikning Esju.

24. gr.
Ef lög þau verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1930 og 

hafa í för með sér tekjur eða gjöld fyrir rikissjóð, breytast fjárhæðirnar tekjn- 
og gjaldamegin samkvæmt þeim lögum.

Allar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar i lögum, öðrum en fjár- 
lögum, tilskipunum, konungsúrskurðnm eða öðrum gildandi ákvörðunum, gilda 
aðeins fyrir fjárhagstimabilið.

73ff

Nd. 285. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 73 frá 7. mai 1928, um slysatryggingar.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1. gr.
a-liður 4. gr. laganna orðist svo:
Ef meiðslin valda sjúkleika lengur en 10 daga, þá skal greiða þeim, 

er fyrir slysinu varð, dagpeninga eftir þann tima og þangað til hann verður 
vinnufær eða úrskurður er felldur um varanlega örorku eða maðurinn deyr, 
þó ekki íengur en 6 mánuði. Dagpeningar eru 5 kr. á dag; þó mega þeir
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aldrei fara frarn úr */t af venjulegu dagkaupi eða tekjum mannsins við þá 
atvinnu, er hann hafði þegar slysið varð. Ef hinn slasaði er lögskráður 
skipverji, fer um rétt hans eftir 95. gr. laga nr. 56, 30. nóv. 1914, fyrstu 
4 eða 8 vikurnar, en siðan eftir lögum þessum.

2. gr.
Siðasti málsl. 12. gr. laganna orðist svo:
Ef atvik að slysinu eru óljós eða mál ófullnægjandi upplýst, eða ef 

ástæða er til að ætla, að slysið hafi orsakazt af hirðuleysi eða af lélegum út- 
búnaði, eða slysatryggingin óskar þess einhverra ástæðna vegna, skal lögreglu- 
stjóri halda réttarpróf i málinu.

3. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júli 1930.

Nd. 286. Frumvarp

til laga um hafnargerð á Dalvik.

(Eftir 2. umr. i Nd.).

1. gr.
Til hafnargerðar á Dalvik veitast úr ríkissjóði, eftir áætlun, sem rikis- 

stjórnin samþykkir, þegar fé er veitt til þess i fjárlögum, */» kostnaðar, allt að 
kr. 150000, gegn þvi að frá hafnarsjóði Dalvikur komi ’/s kostnaðarins, kr. 
150000, og Svarfaðardalsbreppi */s kostnaðar, kr. 75000.

2. gr.
Rikisstjórninni veitist heimild til að ábyrgjast, fyrir hönd rikissjóðs, 

allt að kr. 150000 lán, er hafnarsjóður Dalvikur kann að fá til hafnargerðar, 
gegn ábyrgð sýslunefndar Eyjafjarðarsýslu.

Tillag úr rikissjóði og ábyrgð rikisins er bundin því skilyrði, að yfir- 
umsjón með verkinu og reikningshald sé falið manni, sem stjórnarráðið 
samþykkir.

3. gr.
Sérhver 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 afnotarétti, sem hafnargerðin 
hefir i för með sér, allt gegn þvi, að fullar bætur komi fyrir. Náist ekki sam- 
komulag um bæturnar, skulu þær ákveðnar með mati þriggja dómkvaddra 
manna, að tilkvöddum báðum málsaðilum. Kostnaðurinn við matið greiðist 
úr hafnarsjóði Dalvikur.

Alpt. 1930. A. (42. löggjafarþing). 93
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4. gr.
Hafnarmerki skalu vera: Frá upptökum hafnargarðsins i fjörunni, 

innan við. Brimnestöng, eftir legu garðsins i austur, og úr enda hans bein 
lina til lands, i takmarkalinu verzlunarlóðarinnar á Böggvisstaðasandi.

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

neina bryggju eða önnur mannvirki, né fylla upp eða dýpka út frá landi, 
nema eftir tillögum hafnarnefndar og með samþykki hreppsnefndar Svarfaðar- 
dalshrepps. Sá, sem vill gera eitthvert slikt mannvirki, skal senda hafnarnefnd- 
inni beiðni um það, og skal beiðninni fylgja lýsing á þvi og uppdráttur, ef 
með þykir þurfa. Hafnarnefnd afgreiðir siðan málið til hreppsnefndar.

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

Brot gegn þessari grein varða sektum, frá 50—500 kr., og hafnarnefnd 
getur látið nema burt mannvirkið á kostnað eiganda.

6. gr.
Hreppsnefnd Svarfaðardalshrepps hefir á hendi stjórn hafnarmólefn- 

anna, undir yfirumsjón atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins.
Hreppsnefndinni er heimilt, með samþykki atvinnumálaráðunéytisins, 

að taka eignarnámi lönd og lóðir, sem liggja að höfninni og nauðsynleg 
kynnu að vera til hagnýtingar hennar og fyrir kauptúnið.

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

1 hafnarnefnd sitja 3 menn, 2 kosnir af hreppsnefnd Svarfaðardalshrepps, en 
1 af sýslunefnd Eyjafjarðarsýslu. Nefndarmenn skulu kosnir til 3 ára og 
gengur 1 úr árlega, fyrstu 2 árin eftir hlutkesti.

8- gr.
Eigum hafnarsjóðs má aðeins verja í þaifir bafnarinnar. Hrepps- 

sjóður ábyrgist skuldir hafnarsjóðs og hreppsnefnd hefir ábyrgð á eigum 
hafnarinnar.

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

eignir bafnarsjóðsins eða kaupa nokkrar nýjar fasteignir, taka lán til lengri 
tima en að þau verði borguð aftur af tekjum þess árs, sem fer i hönd, né 
endurnýja slík lán eða fresta borgunartímanum, og ekki heldur gera nein þau 
mannvirki við höfnina, sem eru svo stórvaxin, að árstekjurnar hrökkvi ekki 
til að koma þeini i framkvæmd.

10. gr.
Hafnarsjóður á allt það land innan hafnarinnar, sem nú flýtur yfir 

með stórstraumsflóði.
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11. gr.
Til þess að standa straum af kostnaði við byggingu og viðbald hafnar- 

virkja og til árlegs rekstrarkostnaðar hafnarinnar er heimilt að innheimta 
gjöid þau, er hér segir:

1. Árlegt gjald af bryggjum og öðrum mannvirkjum, sem gerð eru sam- 
kvæmt 5. gr.

2. Helming hækkunar lóðarleigu i landi þeirra jarða, er að höfninni liggja, 
og allt að V* hluta lóðargjalda nýrra lóða. Þar til núgildandi leigumálar 
eru fallnir úr gildi, skulu, þegar böfnin er nothæf, dómkvaddir menn 
meta sanngjarna lóðarleigu á 5 ára fresti, og skulu lóðarnotendur þá 
greiða i hafnarsjóð allt að x/i af þeirri upphæð, sem matið er hærra en 
núverandi leigumáli ákveður.

3. Af skipum og bátum, er hafna sig á Dalvíkurhöfn, 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, ef þær eru ekki settar í land.
d. Bryggjugjald af skipum, er leggjast við bryggjur hafnarinnar.
e. Festargjald'af skipum, sem nota festar hafnarsjóðs.
f. Allt að Vi hlut af hverjum vélbáti, 6 smálesta eða stærri, og hlutfalls- 

lega af sildveiðiskipum og togurum, en allt að V* hlutar af smærri 
vélbátum en 6 smálesta og róðrarbátum.
Gjöld þessi, sem og gjöld fyrir afnot af öðrum eignum hafnarinnar, 

skulu ákveðin i reglugerð, sem hreppsnefnd Svatfaðardalshrepps semur og 
atvinnumálaráðuneytið 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 skemmtiskip skulu undanþegin gjöldum til hafnarsjóðs sam- 
kvæmt 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, getur þá hreppsnefndin, 
með sérstöku samþykki stjórnarráðsins fyrir hvert ár, ákveðið, að leggja megi 
aukatoll á aðflutningsgjaldskyldar og útflutningsgjaldskyldar vörur. Gjaldið má 
þó aldrei fara fram úr 4"/o af tolli þeim, er greiða ber i rikissjóð. Það, sem 
þá kann að vanta, greiðist úr sveitarsjóði Svarfaðardalshrepps. Öll gjöld til 
hafnarsjóðs má taka lögtaki.

13. gr.
Reikningsár hafnarsjóðs er almanaksárið.

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

nefnd frumvarp til áætlunar ura tekjur og gjöld hafnarinnar á komandi ári. 
Hreppsnefnd skal hafa fullsamið áætlunina fyrir lok nóvembermánaðar og
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senda hana siðan atvinnu- og samgöngumálaráöuneyiinu til samþykktar fyrir 
árslok, ásamt nauðsynlegum skýringum á einstöku gjalda- og tekjuliðum.

15. gr.
Ná hefir hreppsnefnd i hyggju einhverjar meiri háttar aðgerðir við 

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

16. gr.
Komi það i ljós, þegar fram á árið liður, að óumflýjanlegt sé að sinna 

einhverjum aðgerðum utan áætlunar, eða fara fram úr áætluðum fjárhæðum, 
ber hafnarnefnd að tilkynna það hreppsnefnd i tæka tið. Fallist hún á tillögur 
hafnarnefndar, skal þegar leita samþykkis ráðuneytisins til þess að vikja megi 
frá áætluninni. Fyrr má ekki framkvæma verkið né stofna til tekjuhalla.

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 
sáma hátt og hreppsreikninga.

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

ráðuneytið staðfestir, allt það, er lýtur að greiðri og hættulausri umferð um 
höfnina, góðri regiu og öðru höfninni viðvikjandi, er við þykir þurfa. 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 reglu- 

gerðum, sem settar verða samkvæmt þeim, skal fara sem almenn lögreglumál

Nd. 287. Nefndarálit

um frv. til laga nm breyting á lögum nr. 76, 28. nóv. 1919, um breyting á 
yfirsetukvennalögum, nr. 14, 22. okt. 1912.

Frá minni hl. fjárhagsnefndar.

Á sfðasta þingi var i þessari hv. deild samþykkt frv. til iaga um breyting 
á yfirsetnkvennalöguoum, sem bætti kjör yfirsetukvenna þannig, að þær gátu vel 
unað við.
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f hv. Ed. greiddu 7 þingdm. atkvæði með frumvarpinn, en 6 gegn þvi. 
Einn greiddi ekki atkvæði. En með úrskurði forseta var frv. talið fallið. En þrátt 
fyrir þetta er þó auðsætt, að frv. hafði ákveðinn meiri hlula i þinginu.

í stjórnarfrnmvarpi þvi, er fyrir nefndinni lá, er mjóg dregið úr þeim 
launabótum, sem á siðasta þingi virtust eiga fullan þingvilja að baki sér. 1 at- 
hugasemdnm við stjfrv. er rakin saga málsins, og sést á henni, hvað þessi stétt 
jafnan hefir átt erfitt nppdráttar. Sýnist nú vera kominn timi til þess að bæta úr 
þessn ranglæti, og það þvi fremur, sem yfirsetukonur vantar í mörg yfirsetukonu- 
umdæmi. En ef svo yrði áfram, væri illa séð fyrir heilbrigðismálum þjóðarinnar, 
þvi enginn ágreiningur ætti að geta verið um það, hve þessi slétt'er þðrf þjóð- 
félagiuu. Samkvæmt þessu leggjum við til, að frv. verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGU.
1. gr. frv. skal orða svo:

t stað 1. gr. laga nr. 76, 28. nóv. 1919, komi -.
4. gr. yfirsetukvennplaga, nr. 14, 22. okt. 1912, hljóði svo:
Laun yfirsetukvenna i kanpstöðum skulu greidd úr bæjarsjóði, en isveit-

um að einum þriðja hluta úr sýslnsjóði og að tveim þriðju hlutum úr rfkissjóði. 
Greiðsla þeirra utan kaupstaða fari fram einu sinni á ári, á manntalsþingum, en 
mánaðarlega i kaupstöðum.

Laun yfirsetukvenna skulu vera 300 kr. á ári og hækka 3. hvert ár um 
50 krónur, upp i 500 krónur. Á laun þessi greiðist dýitiðaruppbót af aðiljum 
eftir þeim reglurn, sem gilda um starfsmenn rikisins. Auk lanna þeirra, sem áður 
getur, fá yfirsetukonur i þeim umdærnum, sem hafa yfir 1000 ibúa, 30 krónur 
fyrir hverja 100 íbúa, sem fram yfir eru, þó svo, að öll launin, án dýrtiðarupp- 
bótar, fari eigi fram yfir 1500 krónur.

Þær yfirsetukonur, sem skipaðar hafa verið áður en lög þessi öðlast gildi, 
skulu njóta launahækkunar eftir þjónustualdri.

f kaupstöðum, þar sem eru tvær yfirsetukonur eða fleiri, skal deila fbúa- 
tölunni millum þeirra og reikna þeim launaviðbótina eftir því.

Alþingi, 14. marz 1930.

Sig. Eggerz, Héðinn Valdimarsson. 
frsm.
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Ed. 288. Breytingartillögur

við frv. til laga um breyting á lögum nr. 40, 7. mai 1928, um breyting á jarð 
ræktarlögum, nr. 43, 20. júni 1923.

Frá fjármálaráðherra.
1. Við 1. málsgrein:

a. Fyrir »0,75« komi: 0,50.
b. Fyrir »750 kr.c komi: 500 kr.

2. önnur málsgr. falli niður.
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Nd. 289. Nefndarálit

am frv. til laga nm greiðsln kostnaðar af Skeiðaáveitunni o. fl. (Þskj. 13).

Frá minni hl. fjárveitinganefndar.

Þó að ég gæti ekki orðið samnefndarmönnnm mfnnm sammála um af- 
greiðsln þessa máls i nefndinni, þá er það ekki af þvi, að mér sé ekki fnllljóst, 
að eins og komið er hag bænda á Skeiðonnm, þá verði að telja það réttmæta 
ráðstöfnn, að Alþingi hlntist til nm, að af þeim verði létt i verulegnm mæli þeirri 
þnngn sknldabyrði, sem á þeim hvilir út af áveitnnni. Alþingi hefir þegar að 
nokkrn viðnrkennt þessa nanðsyn, þar sem greiddar hafa verið nndanfarin 3 ár 
úr rfkissjóði 6000 kr. á árí npp f vexti og afborganir af áveitnsknld þeirra við 
viðlagasjóð og veðdeild Landsbankans.

Ennfremnr var samþykkt á siðasta Alþingi heimild fyrir stjórnina til 
þess að skipa þriggja manna nefnd, til þess að athnga ástand Skeiðaáveitnnnar 
og fjárhagsgetu bænda á áveitnsvæðinn til að standa stranm af áveitnkostnað- 
innm, og að það af áveitnkostnaðinum, sem bændnm, að þeirri athngnn lokinni, 
telst nm megn að bera, er rikisstjórninni heimilt að létta af þeim með þvi að 
rikissjóðnr taki að sér að þeim hlnta lán þan, er á áveitnnni hvfla. Samkvæmt 
þessn hefir stjórnin heimild til þess, án frekara samþykkis Alþingis, að létta á 
þennan hátt af bændnm á áveitnsvæðinn þeim hlnta af áveitnskuldinni, er þeim 
teldist nm megn að bera.

Þessa heimiid hefir stjórnin ekki viljað nota og þvf skotið málinn á ný 
til Alþingis.

Ástæðnrnar fyrir þvi, að ég hefi ekki getað fallizt á frnmvarpið, ern: í 
fyrsta lagi álit ég þá tilhögnn ekki heppilega, sem frnmvarpið grrir ráð fyrir að 
verði á þvi höfð að létta sknldabyrðar þeirra Skeiðamanna út af áveitnnni.

1 öðrn lagi hngnast mér engan veginn þan skilyrði, sem sett ern fyrir 
þessari hjálp, og sizt af ölln get ég fallizt á, að erfiðar kringnmstæðnr þessa 
hreppsfélags sén notaðar til þess að taka hér npp þá skattastefnn, sem frv. gerir 
ráð fyrir. Ég tel þess vegna betnr fara að leysa þessi vankvæði á annan hátt, 
og verðnr gerð grein fyrir þeirrí tilhögnn i framsögn. Legg ég þvi til, að frv. 
verði samþykkt með eftirfarandi

RREYTINGUM.

1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Atvinnnmálaráðherra er heimilt, með þeim skilyrðnm, er í 3. gr. 

segir, að greiða helming af eftirstöðvum lána þeirra úr veðdeild Landsbank- 
ans og viðlagasjóði, sem hvíla á eigendnm jarða i Skeiðahreppi f Árnessýsln 
vegna Skeiðaáveitnnnar.

2. Vid 3. gr.
a. Á eftir 1. lið komi nýr liðnr, svo hljóðandi:
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Að rikisstjórnin nái samkomulagi- um eftirgjöf á V* hluta af eftir- 
stöðvum lána þeirra úr veðdeild Landsbankans og viðlagasjóði, sem hvila 
á eigendum jarðanna, enda skal stjórnum Landsbankans og Búnaðar- 
bankans heimilt að veita og semja um slika eftirgjöf.

b. 2. liður falli burt.
c. 3. liður orðist svo:

Að hreppsnefnd Skeiðahrepps, með samþykki Iögmæts hreppsfundar, 
ábyrgist gagnvart lánsstofnunum þeim, er ræðir um i 1. gr., að eigendur 
jarða þeirra, sem i 2. gr. getur, greiði ’A hluta lánanna, með umsömdum 
vöxtum og afborgunum, á réttum gjalddaga.

3. Á eftir 3. gr. komi ný gr., er verður 4. gr., svo bljóðandi:
Fé það, sem þegar hefir verið greitt úr rikissjóði upp i skuldir bænda 

í Skeiðahreppi vegna áveitunnar, skal ekki endurkræft.
4. 4.—8. gr. falli burt.
5. 9. gr. verði 5. gr. .
6. 10.—11. gr. falli burt
7. 12. gr. verfli 6. gr.
8. Úr fyrirsögn frv. falli: »0. fl.«

Alþingi, 15. marz 1930.

Pétur Ottesen.

Nd. 290. Breytingartillaga

við frv. til laga um breyting á lögum nr. 73, 7. mai 1928, um slysatryggingar. 

Frá Signrjóni Á. ólafssyni.

Við 2. gr. í stað »Siðasti málsliður 12. gr.« komi: Siðasti málsliður fyrri máls- 
gr. 12. gr.

743

Nd. 291. Breytingartillögiir

við frv. til laga um refaveiðar og refarækt. ;

Frá landbúnaðarnefnd.

I. Við 2. gr. í stað orðanna: »enda hafi þar ekki fundizt dýr i tug ára« komi: 
eða þar hafi ekki fundizt dýr siðustu árin.

II. Við 6. gr. Siðari málsgrein orðist svo:
Nú eru yrðlingar teknir i heimalandi einstakra manna, og skal þá land-
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eigandi og ábúandi fá samanlagt hálfan ágóða, til jafns viö sveitar-eöa fjall- 
skilasjóð, af sölu þeirra yrðlinga. Landshlnt þessnm skal skipta jafnt á milli 
landeiganda og ábúanda.

III. Á eftir »11. kafli. Um refarækt« komi ný grein, svo hljóðandi:
Hver sá, er ætlar að setja á stofn refaræktarbú eða stnnda refaeldi, þarf

til þess leyfl sýslunefndar. Það telst refaræktarbú, þar sem refir eru aldir ár- 
langt, en refaeldi þar, sem reflr ern aldir skemmri tima, hvort sem fleiri ern 
eða færri.

Nd. 292. Breytingartillögur

við frv. til laga nm sveitabanka.

„ Frá landbúnaðarnefnd.

1. Eftir 14. gr. kemnr nýr II. kafli, nm bústofnslánafélög, með eftirfylgjandi 
greinnm:
a. Bústofnslánadeild Búnaðarbankans og nmboðsskrifstofnr hans veita lán 

til bústofnslánafélaga f sveitnm.
b. Bústofnslánafélögin sknln starfrækt samkvæmt lögnm nm samvinnnfélög, 

með þeim skyldnm og réltindnm, sem ákveðin ern i þeim lögum.
Ákvæði 4. gr. þessara laga, stafliöir a, b, c, d, f og g, gilda einnig 

fyrir búslofnslánafélögin.
c. Stjórn bústofnslánafélags skal þegar eftir aðalfund senda stjórn Búnaðar- 

bankans afrit af endnrskoðnðnm reikningnm félagsins fyrir nmliðið ár, 
með atbngasemdnm endnrskoðenda, svörnm reikningshaldara og úrskurði 
aðalfnndar, ennfremur skrá yflr útlán félagsins og tryggingar, er félags- 
menn hafa sett félaginn fyrir lánnm sinnm. Ank þess tilkynning nm 
breytingar á samþykktnm félagsins og nafnaskrá yfir félagsmenn, stjórn- 
endnr þess og starfsmenn.

Bústofnslánafélög geta falið stjórn sveitabanka í sama hreppi að fara 
með sfn mál. En ætíð skal halda aðgreindnm fjárhag og reikningnm 
sveitabanka og bústofnslánafélaga. Reikningsár bústofnslánafélaga er 
almatfaksárið.

d. Bnstofnslánafélög veita félögnm sfnum lán til þess að anka bústofn sinn, 
eða til að koma npp bústofni. Ennfremnr má veita félagsmönnnm lán 
til að kanpa verkfæri til jarðyrkju og beyvinnn. Aldrei má sknld félags- 
manns við félagið nema meirn en 2000 kr.

Utanfélagsmönnnm má ekki lána.
e. Útlán bústofnslánafélaga til bústofnskanpa sknln veitast til eigi lengri 

tima en 10 ára og með jöfnnm afborgnnnm. Lán til verkfærakanpa 
veitast eigi til lengri tima en 5 ára.

f. Hver félagsmaðnr skal setja félaginn veð eða aðra tryggingn fyrir lánnm 
sinnm.



Lán félagsmanna skuln jafnan tryggð með 1. veörétti i búfé lántak- 
anda, og mega ekki hærri vera en helmingnr verðs hins veðsetta búfjár 
eftir verðlagsskrá. Sé veðið i öðru bnfé en kúm, setji félagsmaðnr ank 
þess hreppsábyrgð eða fasteignarveð sem viðbótartryggingn.

g. Stjórn bústofnslánafélags ber ábyrgð á því gagnvart bústofnslánadeild 
Búnaðarbankans, að lánsféð sé eingöngn notað til þ-ss, sem ákveðið er 
i 47. gr. laga nm Búnaðarbanka íslands. Verði félagsstjórn þess vör, að 
félagsmaðnr hafi notað lánið til annars en ankningar á bústofni sinnm 
eða til verkfærakanpa, eða bann hefir fargað aftnr af bústofni eða verk- 
færnm, þá er lánið þegar aftnrkræft. Brot gegn þessnm ákvæðnm sknln 
varða 20—200 kr. sekt, er renni i sveitarsjóð, nema þyngri refsing liggi 
við samkv. öðrnm lögnm.

h. Nú flytnr félagsmaðnr bústofnslánafélags bnrtn af félagssvæðinn, og er 
þá sknld hans við félagið þegar fallin i gjalddaga.

i. Ákvæði 51. gr. laga nm Búnaðarbanka fslands, 1. og 2. málsgr., gilda 
einnig fyrir bústofnslánafélög, að þvi leyti er við á.

2. Við 15. gr. Greinin orðist þannig:
Ríðherra getnr með reglugerð sett nánari ákvæði nm sveitabanka 

og bústofnslánafélög og gefið út leiðbeinandi fyrirmynd að samþykktnm 
slikra félaga.

3. Á nndan 1. gr. kemnr: I. kafli. Um sveitabanka.
4. Fyrirsögn fruravarpsins verði: Frnmvarp til laga nm sveitabanka og bú- 

stofnslánafélög.
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Nd. 293. Frumvarp

til laga um hafnargerð á Akranesi.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1. gr.
Til hafnargerðar á Akranesi veitast úr rikissjóði ’/* kostnaðar, eftir 

áætlun, sem rikisstjórnin hefir samþykkt, þegar fé er veitt til þess i fjárlögum, 
allt að kr. 480000 — fjögur hundruð og áttatiu þúsund krónur — gegn *,» 
frá hafnarsjóði Akraness.

2. gr.
Rikisstjórninni veitist heimild til að ábyrgjast fyrir hönd rikissjóðs allt 

að kr. 500000 — fimm hundruð þúsund króna — lán, er hafnarsjóður Akra- 
ness kann að fá til hafnargerðarinnar, gegn ábyrgð Borgarfjarðarsýslu. Til- 
lagið úr ríkissjóði og ábyrgð rikissjóðs er bundin þvi skilyrði, að yfirumsjón 
með verkinu og reikningshald sé falið manni, sem atvinnumálaráðu- 
neytið samþykkir.

Alþt. 1930. A. (42. löggjafarþing). 94
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3. gr.
Sérhver er skyldur að láta af hendi mannvirki og land, er þarf til að 

gera höfnina, eða undir brantir og vegi i þarfir hafnarínnar, svo sem leyfa, 
að tekið verði i landi hans, hvort heldur er grjót, möl eða önnur jarðefni, 
og þoia þær eignakvaðir, óbagræði eða takmörkun á afnotarétti, sem hafnar- 
gerðin hefir i för með sér, allt gegn þvi, að fnllar 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 bafnarsjóði Akraness. Nú vill annarhvor málsaðili ekki una mati, 
og getnr hann beimtað yfirmat, en gera skal hann það innan 14 daga frá því 
að matsgerð er lokið. Yfirmatið skal framkvæmt á sama hátt af 4 dómkvödd- 
um mönnum. Kostnaðinn við yfirmatið greiðir sá, er þess hefir krafizt, ef 
matsupphæðinni verður ekki breytt meira en sem nemur 10% af hinni ákveðnu 
endurgjaldsuppbæð, ella greiðist kostnaðurínn úr hafnarsjóði Akraness.

4. gr.
Hafnarmerki skulu vera: Frá Vestríflasartá um Syðríflasarenda i 

Þjótarsker og þaðan sjónhending á vestanverðan Sólmundarhöfða.

5. gr.
Meðfram strandlengjnnni umhverfis höfnina má ekki gera í sjó fram 

neina bryggju eða önnur mannvirki, né fylla upp eða dýpka út frá landi 
nema eftir tillögum bafnarnefndar og með samþykki hreppsnefndar Ytri- 
Akraneshrepps. 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 beldur 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 Ytrí-Akraneshrepps hefir á hendi stjórn hafnarmálefn- 

anna undir yfirnmsjón atvinnn- og samgöngumálaráðuneytisins.

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

1 hafnarnefnd sitja 5 menn, 3 kosnir af hreppsnefnd Ytrí-Akraneshrepps, en
2 af sýslunefnd Borgarfjarðarsýslu. Nefndarmenn sknlu kosnir til 5 ára, og 
gengur 1 úr árlega, fyrstu 4 árin eftir hlutkesti. Að minnsta kosti 3 nefndar- 
menn skulu eiga beima i Akraneskauptúni eða í nágrenni þess.
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8. gr.
Eigum hafnarsjóðs má aðeins verja i þarfir hafnarinnar. Hreppssjóður 

ábyrgist skuldir hafnarsjóðs og hreppsnefndin hefir ábyrgð á eignum hafnarinnar.

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 Iengri tima en að þau verði horguð aftur af tekjum þess árs, sem fer 
i hönd, né 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 allt það land innan hafnargarðs, sem nú fiýtur yfir 

með stórstraumsflóði.
11- gr.

Til þess að standa straum af kostnaði við byggingu og viðhald hafnar- 
virkja og til árlegs rekstrarkostnaðar hafnarinnar er heimilt að innheimta 
gjöid þau, er hér segir:

1. Árlegt gjald af bryggjum og öðrum mannvirkjum, sem gerð eru samkv. 5. gr.
2. Af skipum og bátum, er hafna sig á Akranesböfn, 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 leggjasl við bryggjur hafnarinnar.
e. Festargjald af skipum, sem nota festar hafnarsjóðs.
f. Allt að 1 °/0 af andvirði afla þeirra skipa og báta, sem heimili eiga i 

kauptúninu og Ieggja þar afla á land eða hafa þar uppsátur.
Gjöld þessi, sem og gjöld fyrir afnot af öðrum eignum hafnarinnar, 

skulu ákveðin i reglugerð, sem breppsnefnd Ytri-Akraneshrepps semnr og at- 
vinnu- og samgöngumálaráðuneytið staðfestir, og skal í henni ákveða, hver 
skuli greiða þau og innheimta.

Herskip og skemmtiskip skulu undanþegin gjöldum til hafnarinnar 
samkv. tölul. 2 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 sérstöku 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 rikissjóð. Gjald þetta innheimtir bafnarnefnd. Gjald þetta, semoggjöldin 
samkv. 11. gr., má taka lögtaki.
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13. gr.
Reikningsár hafnarsjóðs er almanaksárið.

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

nefnd frumvarp til áætlunar um tekjur og gjöld hafnarinnar á komandi ári. 
Hreppsnefnd skal hafa fullsamið áætluuina fyrir lok nóvembermánaðar og 
senda hana siðan atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu til samþykktar fyrir 
árslok, ásamt nauðsynlegum skýringum á einstöku gjalda- og tekjuliðum.

15. gr.
Nú hefir hreppsnefnd i hyggju einhverjar meiri háttar aðgerðir við böfn- 

ina, eða hún vill gera einhverjar þær ráðstafanir, er samþykki atvinnumála- 
ráðuneytisins þarf til, og skal hún þá senda ráðuneytinu sérstaka tillögu um 
það efni. Skal það gert svo timanlega sem kostur er, að samþykki ráðuneytis- 
ins geti komið til áður en bún lætur fjárhagsáætlun hafnarinnar fara frá sér.

16. gr.
Komi það i Ijós, þegar fram á árið liður, að óumflýjanlegt sé 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 
vikja megi frá áætluninni. Fyrr má ekki framkvæma verkið né 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, allt það, er lýtur að greiðri og hættulausri umferð um 
höfnina, góðri reglu og öðru höfninni viðvíkjandi, 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, sem settar verða samkvæmt þeim, skal fara sem almenn lög- 
reglumál.
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am frv. til laga um gagnfræðaskóla.

Frá fneiri bl. menntamálanefndar.

Nefndin gat ekki orðid sammála nm þetta frv. hvað einstök atriði snertir. 
Er hún þó öll sammála nm, að frv. sé til mikilla bóta, ef að lögnm verðnr, 
fyrir þá kaopstadi, sem samkvæmt því eiga að fá gagnfræðaskóla. Minni hint- 
annm (JÞ) þykir frv. ganga of skammt i þvi, er lýtnr að skipnn skólamála fyrir 
Reykjavík, og mnn hann þvi flytja brtt. við frv., i þá átt að gera það nokkrn 
fyllra i þessnm efnnm. Hann mnn og vera samþykknr snmnm brtt. meiri hl„ þó 
hann vilji ekki skrifa nndir nefndarálit með honnm. Meiri hl. telar ekki ástæðn 
til i þetta sinn að ganga lengra en að koma skipnn á gagDfræðamenntnn i land- 
inn, þar sem hún er enn í þeim molum, að ekki verðnr við nnað lengnr, og 
ber þvi brýna nanðsyn til, að úr verði bætt hið bráðasta. En álit meiri hl. er, 
að það mnndi tefja framgang þessa máls, ef i samband við það yrðn sett önnnr 
skólamál, sem gerðn það nmfangsmeira og erflðara i vöfnm. Erlingor Friðjóns- 
son hefír sérstöðn i nefndinni gagnvart 13. gr. frumvarpsins og mun flytja brtt. 
við hana.

Eins og vikið er að hér að ofan, leggnr meiri hl. (þeir EF og PH) til, 
að frv. verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM.

1. Við 4. gr. í stað orðanna »(sbr. þó 17. gr.)« komi: (sbr. þó 16. gr.).
2. Við 5. gr. Aftan við greinina bætist: Heimilt er og að ákveða i reglngerð 

próf í einstöknm námsgreinnm sem inntöknskilyrði.
3. Við 6. gr. Á eftir sislenzkar bókmenntir* i annari málsgr. komi: sögn.
4. Við 11. gr. í stað orðanna »og fastir kennarar ráðnir i samráði við skóla- 

stjóra og skólanefnd* komi: Fasta kennara ræðnr kennslnmálaráðnneytið, 
að fengnnm tillögum skólanefndar og skólastjóra.

5. Við 12. gr. Greinin orðist svo:
Fyrir mánaðardvöl hvers reglnlegs nemanda í gagnfræðaskóla skal 

greiða úr rikissjóði i skólasjóð 16 krónnr, gegn 24 króna lágmarksframlagi 
úr hlntaðeigandi bæjarsjóði.

6. Við 17. gr. 1 stað orðanna nfastir starfsmenn við þann skóla* komi: fastir 
kennarar við þann skóla.

7. Við 19. gr. Greinin falli niður. Greinatalan breytist samkv. þvi.

Alþingi, 17. marz 1930.

Páll Hermannsson, Erlingnr Friðjónsson, 
formaðnr. fnndaskr. og frsm.

Ed. 294. Nefndarálit
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við frv. til laga nm gagnfræðaskóla.

Frá Erlingi Friðjónssyni.

Við 13. gr. Greinin orðist þannig:
Innanbæjarnemendar skulu ganga fyrir óðrnm nm skólavist og njóta 

ókeypis kennslu. Utanbæjarnemendur greiði skólagjöld samkvæmt lögum nr. 37 
1929, nm héraðsskóla, og rennnr það fé í skólasjóð.

Ed. 295. Breytingartillaga

Ed. 296. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 73 frá 7. mai 1928, um slysatryggingar. 

(Eftir 3. umr. i Nd.).

1. gr.
a-liður 4. gr. laganna orðist svo:
Ef meiðslin valda sjúkleika lengur en 10 daga, þá skal greiða þeim, 

er fyrir slysinu varð, dagpeninga eftir þann tima og þangað tíl hann verður 
vinnufær eða úrskurður er felldur um varanlega örorku eða maðurinn deyr, 
þó ekki lengur en 6 mánuði. Dagpeningar eru 5 kr. á dag; þó mega þeir 
aldrei fara fram úr ’/< af venjulegu dagkaupi eða tekjum mannsins við þá 
atvinnu, er hann hafði þegar slysið varð. Ef hinn slasaði er lögskráður 
skipverji, fer um rétt haus eftir 95. gr. laga nr. 56, 30. nóv. 1914, fyrstu 
4 eða 8 vikurnar, en siðan eftir lögum þessum.

2. gr.
Síðasti málsl. fyrri málsgr. 12. gr. laganna orðist svo:
Ef atvik að slysinu eru óljós eða mál ófullnægjandi upplýst, eða ef 

ástæða er til að ætla, að slysið hafi orsakazt af hirðuleysi eða af lélegum út- 
búnaði, eða slysatryggingin óskar þess einhverra ástæðna vegna, skal lögreglu- 
stjórí halda réttarpróf i málinu.

3. gr.
Lög þessi ððlast gildi 1. júli 1930.
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297. Nefndarálit

nm frv. til laga nm einkasölu á tóbaki.

Frá meiri hlata fjárhagsnefndar.

Nefndin er ósammála um frv. Meiri hl. vill samþykkja það, en minni 
hi. fella.

Ástaeðan fyrir samþykkt frv. er tekjuauki sá, er vænta má af einkasöl- 
nnni, án þess að verð tóbaks þurfi að hækka i smásöln. Þykir meiri hl., sem 
ekki verði á annan annmarkaminni hátt aflað aukinna tekna f rikiasjóð.

Flntningsmenn frv. áætla tekjur af tóbakseinkasölunni fnllar 200 þús. kr., 
rþegar frá liðnr. Þykir meiri hl. sú áætlnn nær sanni. En enda þótt hún brygð- 
ist að nokkrn, þá er þó nm svo verulegan tekjnanka að ræða, að mikln máli 
skiptir.

Þar sem rfkið hefir einkasölnr með höndnm nú þegar og þarf sjálft að 
gera mikil efniskanp til opinberra framkvæmda, þá mætti sameina þessi verkefni 
nndir eina framkvæmdarstjórn, og kostnaðnr við einkasöln á tóbaki gæti fyrir 
þá sök orðið minni en ella.

Stnngið hefir verið npp á þvf, að binda tekjnr tóbakseinkasölnnnar, ef 
samþykkt verðnr, til ákveðinna verkefna rfkisins. Nefndarhlntinn hefir ekki tekið 
afstöðn til þess atriðis og hefir þvi ttm það óbnndna afstöðn.

Alþingi, 17. marz 1930.

Halldór Stefánsson, Hannes Jónsson, Héðinn Valdimarsson. 
form., frsm. fnndaskr.

Nd. 298. Nefndarálit

nm frv. til sjómannalaga.
Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin leggnr til, að frv. verði samþykkt með þessum 

BREYTINGUM:
1. Við 39. gr. Fyrir »sér< og »sig< í greininni komi: honnm, hann.
2. Við 57. gr. Fyrir »tilskipnn, er konnngur setnra komi: reglngerð, er ráfln- 

neytið setnr.
Alþingi, 17. marz 1930.

Sveinn ólafsson, Ásgeir Ásgeirsson, Signrjón Á. Ólafsson, 
formaðnr. frsm. fnndaskrifari.

ólafnr Tho.rs, Jóhann Þ. Jósefsson,
með fyrirvara. með fyrirvara.
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við frv. til laga um tekjuskatt og eignarskatt (þskj. 65).

Flotningsm.: Pétnr Ottesen og Jón Sigurðsson.

Við 14. gr.
a. Töluliður 1. orðist svo:

Fyrir einstakling 800 kr.
b. Töluliður 2. orðist svo:

Fyrir bjón, sem samvistum eru, 1600 kr.
c. Við tölul. 3. Fyrir orðin »1 Reykjavik............. ... . fyrir hvert barnc kemur:

500 kr. fyrir hvert barn.

Nd. 299. Breytingartillaga

Nd. 300. Frumvarp

til laga um löggilding verzlunarstaðar i Selárvík i Árskógshreppi.

Flutningsm.: Bernh. Stefánsson.

1. gr.
í Selárvik i Árskógshreppi i Eyjafjarðarsýslu skal vera löggiltur verzl- 

unarstaður.
2. gr.

Löggilding þessi kemur til framkvæmda, þegar atvinnumálaráðuneytið 
hefir ákveðið takmörk verzlunarlóðarinnar samkv. lögum nr. 61, 10. nóv. 1905, 
og birt i B-deild Stjórnartiðindauua.

Greinargerð.

Frv. þetta er flutt samkv. beiðni hreppsnefndarinnar i Árskógshreppi, 
og eru ástæður teknar fram i bréfi nefndarinnar, sem fylgir hér með.

Fylgbkjal.
pt. Litla-Árskógssandi, 10. marz 1930. 

Herra alþingismaður Bernhárð Stefánsson.

Samkvæmt ósk ábúandans á Selá og útgerðarmanna á Hauganesi hér í 
hreppi, leyfum við undirritaðir okkur, fyrir hönd hreppsnefndar Árskógshrepps, 
að fara þess á leit við yður, að þér flytjið fyrir núverandi Alþingi löggilding 
hafnar á Selárvik hér i hreppi.

I



Aðalástæðan fyrir þessari beidni er sú, að nokkur vélbátaútgerð er á 
Hanganesi vjð Selarvik nú þegar og Ifknr fyrir að aokist f nánnstn framtíð. En 
þeir anntnarkar ern á, að batar þessir fást ekki vatiytgðir f bátsábyrgðarfélagi 
bér, vegna þess að bðfnin er ekki löggilt, þrátt fyiir það að böfnin verðnr að 
teljast mjög gott bátalægi.

Sómuleiðis ern mikil vankvæði á að fá stærri skip til að taka verzlunar- 
fisk eða aðrar afurðir, vegna þess að höfnin er ólöggilt. Veldur þetta, sem hér 
heflr verið nefnt, miklum erfiðleiknm fyrir þá, er bér eiga blut áð máli, og því 
æskilegt, að þetta nái sem fyrst fram að ganga.

Hreppsnefnd Árskógshrepps mælir þvi ákveðið með því, að Selárvfk 
verði lóggilb

Til skýringar skal tekið fram, að jörðin Selá ásamt Hauganesi er rikiseign.

Fyrir hönd hreppsnefndarinnar i Árskógshreppi.
Virðiogarfyllst

Kr. Eldjárn Kristjánsson. Signrvin Edilonsson.
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Nd. 301. Breytingartillaga

við frv. til laga nm refaveiðar og refarækt.

Flntningsm.: Pétnr Ottesen.
Við 17. gr.
Aitan við sfðnstn málsgr. baetist: Atvinnnmálaráðherra getnr þó veitt 

undanþágn frá þessn ákvæði, ef sérstakar ástæður ern fyrir hendi.

Nd. 302. Breytingartillögiir

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1931.

I. Frá fjárveitingnnejnd.
1. Við 2. gr. 12. (Áfengistollnr).

Fyrir »375000« kemnr ..
2. Við 2. gr. 13. (Tóbakstollnr).

Fyrir »950000« kemnr ..
3. Við 2. gr. 16. (Vörutollnr).

Fyrir »14<l00(l0« kemnr
4. Við 2. gr. 17. (Verðtollur).

Fyrir »1500000« kemnr..
5. Við 2. gr. 22. (Vineinkasala).

Fyrir »550000« kemnr .. 
Alpt. 1930. A. (42. Iðggjafarþíng).

• •« ••• •••

••• ••• •••

••• ••• •••

••• ••• •••

425000

1025000

1500000

1700000

575000

• • •

95
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6. Við 12. gr. 3. (Til læknisvitjana).
Fyrir »9300« kemnr .......................................................

Á eftir 20. lið 3. tölnliðs kemnr:
Til Loðmundarfjarðarhrepps 150 kr.

7. Við 12. gr. 16. h. (Hjnkrunarlél. Lfkn).
Fyrír »3500« kemur .......................................................

II. Frá Benedikt Sveinxsyni.
Við 12. gr. 16. n. Nýr liðnr:

Til Unnar Vilhjálmsdóttnr, sjnkrastyrknr....................

III. Frá Bjarna Jsgeirssyni.
Við 12. gr. 16. n. Nýr liðnr:

Til Lnðvigs Guðmnndssonar skólastjóra, til að leita 
sér lækninga erlendis ... ... ... ... ... ... ...
Til pflrfl ... ... ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••

IV. Frá Sigurði Eggerz.
Við 13. gr. B. II. a. 4. (Vestnrlandsvegnr).

Fyrír »40000« kemnr .......................................................

V. Frá Ásgeiri Ásgeirssyni.
Við 13. gr. B. II. Nýr (rómv.) liður:

Til Breiðadalsheiðarvegar ..............................................

VI. Frá Soeini ólafssyni.
1. Við 13. gr. B. XIII. (Bakkasel).

Fyrir »35000« kemnr .......................................................
2. Við 13. gr. B. XIV. (Fornihvammnr).

Fyrir »8000« kemnr .......................................................

VII. Frá Jðrundi BrynjólfssgnL 
Við 13. gr. B. XV. Nýr liðnr:

Styrknr til Gnðlangs Þórðarsonar, til þess að stækka 
gistihúsið að Tryggvaskála...............................................................

VIII. Frá' Jóni A. Jónssyni.
Við 13. gr. D. III. (Nýjar sfmalagningar).
a. Fjárhæðin hækki nm 12500 kr.
b. Við liðinn bætist aths.:

Þar af 12500 kr. til símalínn frá Sandeyri að Stað 
i Grnnnavik.

IX. Frá Sigurði Eggerz.
1. Við 13. gr. D. III. (Nýjar simalagningar).

a. Fjárhæðin hækki nm 50000 kr.
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b. Við liðinn bætist aths.:
Þar af 50000 kr. til simalinn frá Dalsmynni að 

Búðardal.
2. Við 13. gr. D. III. (Nýjar sfmalagningar).

a. Fjárhæðin bækki om 29000 kr.
b. Við iiðinn bætist aths.:

Þar af 29000 kr. tii símalinn frá Staðarfelli nm 
Skarð að Stórholti.

X. Ffc* fitneitiaganefnd.
1. Við 13. gr. E. I. 2. (Lann aðstoðarverkfræðings).

Fyrir »5700« kemnr .................................................................. 6500
2. Við 13. gr. E. I. 4. (Skrifstofnkostnaðnr).

Fyrir »5000« kemnr ............................................................... 6200

XI. Frá Benedikt Soeinssyni.
Við 13. gr. E. V. (Nýir vitar).
a. Fjárhæðin hækki nm 30O00 kr.
b. Við liðinn bætist atbs.:

Þar af til Hótðavita við Ranfarhöfn og Sanðanes- 
vita við Þistilfjörö 30 þús. kr.
Til vara:
a. Fjárhæðin hækki nm 15000 kr.
b. Við Iiðinn bætist aths.:

Þar af til Höfðavita við Ranfarhöfn 15 þús. kr.

XII. Frá Bernharði Stcfánssyni.
Við 13. gr. E. V. (Nýir vitar).
a. Fjárhæðin bækki nm 45000 kr.
b. Við liðinn bætist aths.:

Þar af 45 þús. kr. til að reisa Ijós- og hljóðvita á 
Sanðanesi, vestan við Siglnfjörð, gegn 15000 kr. frá Sigln- 
fjarðarkanpstað.

XIII. Frá fjárvcitinganefnd.
Við 13. gr. E. VIII. (Bryggjnr og lendingarbætnr).

Aftan við athngasemdina bætist:
Enda sén almenningi tryggð afnot af bryggjnnni.

XIV. Frá Jóni A. Jónssyni.
Við 13. gr. E. IX. Nýr liður:

Til viðgerðar öldobrjótnnm i Bolnngavik, helmingnr 
kostnaðar (þar af endnrveiting kr. 3742 52) allt að ............ 7500

Verkið sé nnnið nndir eftirliti vitamálastjórnarinnar.
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XV.

XVI.

Frá Magnúsi Guðmundssyni og Truggoa Þórhallssyni.
Við 14. gr. B. II. b. Nýr liður:

Til Símonar' J. Ágústssonar, til heimspekináms í 
Paris... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ...

Frá Héðni Valdimarssyni, Haraldi Gaðmundssyni og
Magnúsi JónssynL
Við 14. Rr. B. II. b. Nýr liðnr:

Til Jens Jóhannessonar læknis, til sérfræðináms í
háls-, nef- og eyrnalækningum.......................................................
7il oara... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
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1200

2000
1200

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

Frá fjároeitinganefnd.
Við 14. gr. B. XIII. 6. (Barnaskólahús utan kanpstaða) 
Fyrir »30000« kemur................. .....................................................

Frá Haraldi Guðmundssyni.
Við 14. gr. B. XV. 4. (Ó*k). Nýr liður:

Til sama félags, styrkur til vefstólakaupa....................
>

Frá Benedikt Soeinssyni.
Við 14. gr. B. XVII. 2. Nýr liður:

Til blindra manna, til þess að nema kðrfugerð og
þesskonar iðnað innanlands, samkv. nánari fyrirmælum 
atvinnumálaráðuneytis ... ...................................... ..........

Ft&Magnúsi Jónssyni.
Við 14. gr. B. XXI. Nýr liður:

Til Unnar Jónsdóttur, utanfararstyrknr til þess að
fullnuma sig f fþróttakennslu ..................................... ............

Frá Ásgeiri Ásgeirssyni, Benedikt Soeinssyni og Magnúsi 
Guðmundssyni.
Við 14. gr B. XXI. Nýr (rómv.) liður:

Til Helga Tryggvasonar, utanfararstyrkur til þess
að kynna sér hraðritunarkennslu og skólamál ....................

Frá Jóni ólafssyni.
Við 14. gr. B. XXI. Nýr (rómv.) liður:

Til Skaksambands Islands ....................
Til oara ... ... ... ... ... ... ... ... ... ••• ••• ■••

Frá Bjarna ÁsgeirssynL
Við 15. gr. 15. (Biórn Kr. Þórólfsson).

Fyrir »1000« kemur ......................................................

40000

1000

2400

1500

.1500

2000
1500

XXIII.

1500
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XXIV. Frá Hákoni Kristóferssyni og Lárusi Helgasgni. 
Við 15. gr. 16. Nýr liðar:

Til Árna Þórarinssonar, til ritstarfa 
vara ... ... ■•• ... ... ... ... .. ...

2000
1500

XXV.

XXVI.

XXVII.

Frá Sveini ólafssyni, Halldóri Stefánssgni og Magnúsi 
Jónssgni.
Við 15. gr. 19. Nýr liðnr:

Til útgáfa allt að 20 arka af þjóðsagnasafni Sigfúsar 
Sigfússonar, gegn jafnmikln framlagi annarsstaðar frá..........

Frá Héðni Valdimarssgni.
Við 15. gr. 25. Nýr liðar:

Til Árna Kristjánssonar, til þess að fnllkomna sig i 
pianóleik... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Frá Sigurjóni A. ólafssgni og Haraldi Guðmundssgni.
Við 15. gr. 26. Nýr 1-ður:

Til Marin' Markan, til lokanáms i sðngleiklist............
'J'il vara ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

1500.

2000

2000
1500

XXVIII.

XXIX.

XXX.

XXXI.

XXXII.

Frá Magnúsi Jónssgni.
Við 15. gr. 27. Nýr liðnr:

Til Þóiðar Kristleifssonar, ntanfararstyrknr til söng- 
fræði- og söngkennslunáms .......................................................

Frá Ásgeiri Asgeirssgni og Haraldi Guðmundssgni.
Við 15. gr. 28 Nýr liður:

Til Halldórs Kiljans Laxness, til ritstarfa....................

Frá Gunnari Sigurðssgni, Ólafi Thors, Héðni Valdimars- 
sgni og Ásgeiri Asgeirssgni.
Við 15. gr. 31. Nýr liður:

Til Magnúsar Ásgeirssonar, til Ijóðaþýðinga ............

Frá Jóni Ólafssgni, Haraldi Guðmundssgni og Magnúsi 
Jónssgni.
Við 15. gr. 33. Nýr liður:

Til Jónn Gaðbjartsdóttnr, til framhaldsnáms í bók-
verzlonarfræðnm í Englandi og Frakklandi .............................
Til vara ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Frá Magnúsi Jónssgni.
Við 15. gr. 35.

Til Stúdentaráðs Háskóla Islands, til þess að starf- 
rækja npplýsingaskrífstofn ...............................................................

1200

2000

1500

2000
1500

1200
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XXXIII. Frá Bcnedikt Sveinssyni,
Við 15. gr. 38. Nýr liður:

Tii þe«s að kaupa Grænlands-bókasafn Einars Bene- 
diktssonar banda Landsbókasafni .............................................. 5000

XXXIV. Frá fjárvcilingancfnd.
Við 16. gr. 6. Nýr liður:

Tillag til byggingarsjóða kaupstaða og kauptúna, 
samkv. lögum um verkamannabústaði ..................................... 33000

XXXV. Frá Jóni Sigurðsxyni og Magnúsi Guðmundssyni. 
Við 16. gr. 8. Nýr liður:

Styrkur til raforkuveitu nm Skagafjörð ...

XXXVI. Frá fjárveilinganefnd.
Við 16. gr. 16. f. (Húsal. o. fl. i veðurstofunni).

Fynr a3000« kemnr ... ... ... ... ... ... •••

XXXVII. Frá Bjarna Asgeirssyni, Haraldi Guðmundssyni og Magnúsi 
JónssynL
Við 16. gr. 23. Nýr liður:

Til Iðnráðs Reykjaviknr ..............................................

XXXVIII. Frá Bjarna Ásgeirssyni.
Við 16. gr. 35. Nýr liðnr:

Til Friðriks Þorvaldssonar, ntanfararstyrknr til þess 
að kynna sér starfsemi Farfuglafélagsins (Wandervogel) í 
Þýzkalandi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

’íi vara ... ... ... ... ... ... ... ... ... ••• ••• •*•

50000

4000

2000

1500
1000

XXXIX. Frá Jóhanni Jósefsxyni.
Við 16. gr. 35. Nýr liðnr:

Til Bandalags skáta ....................................................... 500

XL. Frá fjárveitinganefnd.
Við 16. gr. 35. Nýr liðnr:

Til Dýraverndonarfélags íslands, til dýraverndnnar- 
starfsemi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1000

XLI. Frá Magnúsi Jónssyni og Jóni ólafssyni.
Við 16. gr. 38. Nýr liður:

Til elliheimilisins Grnndar i Rvík, byggingarstyrknr 25000

XLII. Frá fjárveitinganefnd.
1. Viö 16. gr. 39. Nýr liður:

Til þess að gera laxastiga i Lagarfoss, lf» kostnaðar, 
allt að ... ... ... ••• ... ... ... ... ... ... ... 3300
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2. Við 16. gr. 42 (Vatnsrennslismæl.):
Fyrir »1000« kemnr ....................................................... 2000

xliii. Frá Magnúsi Gaðmundssgni.
Við 17. gr. 1. Við liðinn bætist aths:

Þar af til greiðsln legnkostnaðar Eiðs Kvarans er-
lendis 5 kr. fyrir legndag, þó ekki yfir...................................... 1500

XLIV. Frá Jóni Ólafssgni og Pétri Ottesen.
Við 17. gr. 11. (Stórstúkan).

Fyrir »8000« kemnr ....................................................... 12000

XLV. Frá Haraldi Guðmundssgni.
Við 17. gr. 19. Nýr liðnr:

Til gamalmennahælis ísfirðinga...................................... 1000

XLVI. Frá fjárveitinganefnd.
1. Við 17. gr. 20 (Styrktarsj. Margrjetar Bjarnad.)

Fyrir »800« kemnr .......................................................
2. Við 18. gr. II. a. 2. Nýr liðnr:

Til Þorvalds Pálssonar læknis ......................................
3. Við 18. gr. II. b. 24.

Fyrir »Kristínar Þórðardóttnr læknisekkjnc kemnr: 
Kristínar Þórarinsdóttnr læknisekkjn.

500

300

XLVII. Frá Asgeiri Ásgeirssgni.
Við 18. gr. II. c. 10. (Þórðnr ólafsson).

Fyrir »370« kemnr ....................................................... 555

XLVIII. Frá Hákoni Kristóferssgni.
Við 18. gr. II. d. 31. Nýr liðnr:

Til Kristinar Jónsdóttnr prófastsekkjn á Brjánslæk . 300

XLIX. Frá Sigurði Eggerz:
Við 18. gr. 11. i. 26. Nýr liðnr:

Til Guðrúnar Magnúsdóttnr Ijósmóðnr .................... 200

L. Frá Sveini Ólafssgni, Bernh. Stefánssgni og Halldóri Stef- 
ánssgni.
Við 18. gr. II. i. 56. (Snsie Briem):

Fyrir »300« kemnr.............................................................. 1000

LI. Frá Haraldi Guðmundssgni, Jörundi Brgnjólfssgni, Sigur- 
jóni A. ólafssgni og Ingólfi Bjarnarsgni.
Við 22. gr. I. (Eimskipafélag íslands).

Liðinn skal oiða svo:
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Að kanpa hlntabréf í Eimskipiafélagi íslánds h/f, ef ástæða 
þykir til, fyrir allt að 85 þús. krónnm.

LII Frá Bernharði Stefánssyni.
Við 22. gr. IV. Nýr liðor:

Að láta athnga og gera áætlon nm endnrbyggingo sjóvamar- 
garðs á Siglufirði og greiða sfðan úr rikissjóði */s kostnaðar við fram- 
kvæmd verksins, gegn þriðjnngs framlagi frá Siglnfjarðarkanpstað.

LIII. Fri Ásgeiri Ásgeirssyni.
Við 22. gr. IV. Nýr liður:

Að veita ettirgjöf á eftirstöðvnm af viðlagasjóðsláni Ostagerð- 
arfélags önfirðinga, kr. 9141,67.

LIV. Frá fjárveitinganefnd.
Við 22. gr. IV. Nýr liðnr:

Að ábyrgjast allt að 40000 kr. búsakanpalán fyrir kvennaskóla 
Reykjavikur, gegn þenri tryg^ingn, er stjórnin teknr gilda.

LV. Frá Jóni A. Jónssyni.
Við 22. gr. IV. Nýr liðnr:

Að ábyrgjast, gegn endnrábyrgð sýslnnefndar Norðnr-ísafjaið- 
arsýsln, lán, er nemi blntnm kostnaðar við byggingn rafmagnsstöðv- 
ar fyúr Súðaviknrhrepp, allt að 60 þús. kr.

LVI. Frá Sveini Ólafssyni.
Vrð 22. gr. IV. Nýr liðnr:

Að ganga i ábyrgð fyrir allt að 90000 kr. láni fyrir samvinnn- 
félag Eskfirðmga, til kaopa á fiskiskipnm, enda nemi lánið eigi meira 
en */* af kanpverði skipanna fnllbúinna til fiskveiða. Lánið skal tryggt 
með sjálfskoldarábyrgð félagsmanna og ábyrgð Eskiijarðarhrepps. For- 
stöðnmaðnr lélagsins og annar endnrskoðandi sknln samþykktir af rfk- 
isstjórninni. Taka verður lámð í innlendri lánsstofnnn eða innanlands.

Nd. 303. Breytingartillögur

viJ frv. til laga nm refaveiðar og refarækt

Frá Hákoni Kristóferssyni.

1. Við 3. gr. Aftan við greinina bætist ný málsgrein:
Ný kýs landeigandi að annast sjálfnr grenjavinnsln f landi sfnn, og

er honnm það þá beimilt með samþykki hreppsnefndar þeirrar eða brepps-
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nefnda, er hlnt eiga að máli, enda beri hann allan kostnað vinnslunnar 
sjálfnr og njóti ágóða samkvsemt fyrirmælum 6. gr.

2. Við 4. gr. Greinina skal orða svo:
Á grenjavinnslutima er öðrnm en þeim, sem til þess ern ráðnir eða 

heimild er til þess veitt samkvæmt 3. gr., óheimilt að vinna gren eða taka 
yrðlinga, nema atvik liggi svo til, að ekki hafi náðst í skotmann i tæka tið. 
Grenjavinnslntimi skal talinn frá 1. mai til 20. jnli.

3. Við 5. gr. Fyrir aaldreic i 1. málslið kemur: ekki.
4. Við 6. gr. Greinina skal orða svo:

Allir yrðlingar, sem náðst hafa á greni á grenjavinnslntima eða ver- 
ið þaðan eltir nppi, ern eign þess sveitarlélags eða sveitarfélaga, er annast 
nm grenjavinnslu á þvi svæði.

Nú hefir landeigandi fengið leyfi til grenjavinnsln í landi sinn, sbr.
3. gr., og skal hann þá eignast alla yrðlinga, sem hann nær á greni eða út 
frá þvf, ef hann vinnnr bæði fuilorðan dýrin. Vinni hann áðeins annað 
dýiið, eignast hann hálft andvirði yrðlinga þeirra, sem hann nær, til jafns 
við sveitar- eða fjallskilasjóð, en vinni haon hvorngt fullorðnn dýranna, 
fellnr andvirði yrðlinga óskert til sveitar- eða fjallskilasjóðs.

Nú næst yrðlingnr á viðavangi á grenjavinnslutima og ekki er vitað 
nm, frá hvaða greni hann er kominn, og skal þá sá eignast, er náði. að 
helmingi við þann, er land á eða npprekstranétt, ef á afiétti er. Sama gildir 
og, ef nnnið er gren eða yrðlingnr næst utan grenjavinnslutima á svæði þvi, 
er hieppsfélag eða hrepp->lélög annast grenjavinnslu á.

5. Við 8. gr. Aftan við fyiri málsgr. bætist: sbr. þó siðari málsgr. 3. gr.
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Nd. 304. Nefndarálit

um frv. til laga nm stækknn lögsagnarumdæmis Reykjavikur.

Frá meiri hl. allsherjarnefndar.

Nefndin er klofin f málinn. Meiri hl. telnr ekki fært að leggja með frv., 
enda er málið alls óundirbúið.

Alþingi, 18. marz 1930.

Magnús Guðmnndsson, Magnús Torfason, Hákon Eristófersson.
frsm. með fyrirvara.

Alþt. 1930. A. (42. löggjafarþing). 96
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Nd. 305. Nefndarálit

um frumvarp til laga nm tekjnskatt og eignarskatt.

Fr& minni hl. fj&rhagsnefndar.

Ég er andvignr frnmvarpi þessn að þvi leyti, er það fer í bága við frv. 
til 1. um tekjnskatt og eignarskatt, er þm. lsaf. (HG) flytur og einnig liggnr 
fyrir nefndinni. Það frnmvarp álit ég yfirleitt betur samið frá skattfræðilegn 
sjónarmiði og fyllra og þvi betnr fallið til þess að vera nndirstaða til nmræðna 
og, ef þórf þykir, breytinga. Pótl meiri hl. nefndarinnar fallist & þetta að nokkrn 
leyti, með þvi að taka npp ýmsar breytingar við þetta frv. úr hinn, þ& ern þó 
þær breytingarnar enn fleiri, er nanðsyn ræki til að bæta við, t. d. nm innheimtn 
skattsins, dr&ttarvexti, fresti i Reykjavik, framtalsskyldn, samningu skattskr&r o. fl.

Meirl hl. nefndarinnar hefir gert þ& breytingn & frnmvarpinn, að einnngis 
helmingnr úrSvars og tekju- og eignarskatts sknli teljast skattskyldar tekjnr, og 
einn nefndarm&ðnr (SE) jafnframt komið með brtt. nm, að allt útsvar og 
tekjn- og eignartkattnr sknli dragast frá skattskyldnm tekjnm. Flntningsmenn 
gerðn r&ð fyrir, að hækknn sú & skattinnm, er leiddi af þvf, að útsvör og tekjn- 
og eignarskattnrinn væri ekki fr&dr&ttarhæft, mnndi bæta fyrir rikissjóðnnm þ& 
rýrnnn skattsins, er leiddi af hækknn persónnfrádr&ttarins. En n&i þessi brtt. 
meiri hl., hvað þ& heldnr brtt. þm. Dal. (SE), fram að ganga, hlýtnr skattnpp- 
hæðin til rikissjóðsins að lækka vernlega frá þvi, sem nú er, eða með öðrnm 
orðnm, ef gjöld rfkissjóðs haldast óbreytt, stefnir þetta beint ,að hækknn tolla. 
Slika stefnn tel ég mjög hættnlega og fjarri ölln réttn, þar sem þessi skattnr 
befir nndanfarið ekki nnmið nema 11—12% &f skatttekjnm rikissjóðs.

Þá álit ég einnig óhæft það fyrirkomnlag tekjnskattsins nm hlntafélög, 
sem nú gildir og meiri hl. nefndarinnar heldnr óbreyttu. Það skapar mikil for- 
réttindi fyrir hlntafélög þan, er nú þegar hafa safnað sér mikln hlutafé og vara- 
sjóði & kostnað hinna smærri félaga, sem ern að anka hlntafé sitt og safna sér 
varasjóðnm. Tel ég mikln réttara, eins og er i frv. þm. lsaf. (HG), að sami 
skattnr gildi nm hlntafélögin eins og einstaklinga af sömn skattskyldum tekjnm, 
en mismnnnrinn milli félaganna og einstaklinganna komi aðeins fram í mismnn- 
andi fr&dr&ttarreglnm.

Meiri hl. nefndarinnar játar, að með frv. þm. lsaf. aværi að visn séð 
betnr fyrir tekjnþörfnm rfkissjóðs«, en heldnr þvi hinsvegar fram, að asveitar- 
og bæjarsjóðir stæðn þá tekjnsneyddir eftir með jafnslóran hlnta af útgjöldnm til 
opinberra þarfa og &ðnr«. Nægir til þess að sýna, hversn fjarri réttn m&li þetta 
er, að benda & 57. gr. i frv. þm. ísaf., þar sem heimild er fyrir sveitar- og bæjar- 
sjóði að taka 50% &lag & tekjuskattinn og f& þriðjnng eignarskattsins, sem þá 
innheimtist þeim að kostnaðarlansn. Gjaldgeta þjóðarinnar minnkar ekkert við 
það, þótt breytt sé nm tekjnstofna. Með frnmvöipnm þm. ísaf. er að visn meiri 
tekna aflað með beinum sköltnm, tekjn- og eignarskatti og fasteignaskatti, heldnr 
en með frnmvarpi 1. þm. N.-M. (HStef) og 1. þm. Skagf. (MG), en hins- 
vegar nemnr lækknn tolla eftir tillögnm hans mnn meira en hækknninni nemnr.
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Rikissjóðnr fær jafnt. Gjaldgeta almennings til sveitar- og bæjarsjóða getnr því 
ekki minnkað. Hjá allri alþýða manna eykst gjaldgetan vernlega vegna þess, 
hversn þnngbærir tollarnir á nanðsyojavörnm eru nú fyrir efnalitið fólk. Með 
réttn má segja, að þótt skattafyrirkomnlag það, sem fram kemnr í tiliögnm þm. 
lsaf., komi meira við efnamennina en tillögur 1. þm. N.-M. og í. þm. Skagf., þá 
minnki gjaldabyrðin þó yfirleitt, vegna þess að verzinnarálagningin á þeitn hlnta 
tollanna. sem niðnr fellnr, hverfnr.

Ég álít, að það sé varia ómaksins vert að semja npp skattalögin fyrir 
svo smávægilegar breytingar, sem meiri hl. nefndarinnar vill láta ganga fram, 
og legg þvi til, að frnmvarpið sé feilt.

Það, sem ég álit aðalatriðið i þessnm málnm, er, að kröfnr þjóðarinnar 
nm réttlátara skattafyrirkomnlag nái fram að ganga, og mnn ég þvi leggja með 
þvi, að frv. þm. lsaf. nái fram að ganga, ef hitt fær ekki byr í þinginn.

Alþingi, 18. marz 1930.

Héðinn Valdimarsson.

Ed. 306. Nefndarálit

við frv. til laga nm breyting á lögnm nr. 36, 7. mai 1928 [Gengisviðanki].

Frá meiri hlnta fjárhagsnefndar.

Fjárbagsnefnd hefir ekki orðið sammála nm afgreiðsln þessa frnmvarps. 
Minni hl. (JBald) er á móti frv. En meiri hl. leggnr til, að það verði samþykkt.

Alþingi, 18. marz 1930.

Ingvar Pálmason, Björn Kristjánsson. 
form. og frsm.
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Nd. 307. Lög

um rafmagnsdeild við vélstjóraskólann i Reykjavík.

(Afgreidd frá Nd. 18. marz).

1. gr.
Við vélstjóraskólann i Reykjavík skal vera sérstök rafmagnsdeild i 

tveim ársdeildum.
Er próf tekið að loknu námi i hvorri ársdeild fyrir sig, og nefnast 

þau árspróf og burtfararpróf.
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Stjórnarráðið ræður kennara i samráði við skólastjóra, og greiðast 
laun þeirra úr rikissjóði.

2. gr.
Við árspróf skal gera þessar kröfur:

1. í stærðfræði: Kunnátta i almennum talna- og bókstafareikningi, flatar- 
og rúmmálsfræði.

2. 1 eðlisfræði: Kunnátta i aflfræði, hljóðfræði, Ijósfræði, hitafræði og raf- 
magns- og segulfræði.

3. 1 vélfræði: Að þekkja frumatriði vélfræðinnar, almenna vélahluti, eink- 
anlega með tilliti til rafmagnsvéla; svo og ýmsar algengar aflvélar.

4. 1 teikningu: Að geta gert uppdrætti af einföldum vélahlutum eftir ákveðn- 
um mælikvarða.

5. í islenzku: að geta gert íslenzkan stil um almennt efni skýrt og villulítið.
6. 1 dönskn: Að geta lesið og þýtt létt mál.

3. gr.
Við burtfararpróf skal gera þessar kröfur:
1 rafmagnsfræði: Þekking á undirstöðuatriðum rafmagnsfræðinnar og 

einföldum rafmagnsmælingum, árafmagnshlóðum og allskonar rafmagnsvélum 
og rafmagnstækjum, gerð þeirra, uppsetning og gæzlu; ennfremur kunnátta í 
lagningu allskonar rafmagnstækja. Prófsveinar skulu geta fundið orsakir al- 
gengra bilana á tækjum þessnm og lögnum; þeir skulu geta áttað sig á tengi- 
myndum. Auk þess skulu þeir kunna að deyfa útvarpstruflanir rafmagnstækja 
og véla. Þeir skulu þekkja lög og reglugerðir um alit, er að þessu lýtur; 
ennfremur skuln þeir vita um lifshættu þá, er getur stafað frá rafmagni, og 
knnna að gera einfaldar lifgunartilraunir.

Auk þess er krafizt í öðrum greinum þess, sem nauðsynlegt er til 
fulls skilnings á rafmagnsfræðinni.
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4. gr.
Árspróf er skriflegt og munnlegt. en burtfararpróf er auk þess verk- 

legt. Prófin skulu haldin af prófnefnd, sem er skipuð forstjóra vélstjóraskól- 
ans og tveim prófdómendum, er fræðslumálastjórnin skipar; skulu þeir báðir 
hafa próf frá að minnsta kosti jafngildum skóla og þessi er.

Prófdómendur velja prófverkefni, en kennari i hverri grein heldur 
hið munnle^a og hið verklega próf.

Kennarar dæma um kunnáttu nemenda, hver í sinni grein, ásamt 
prófdómendum.

5. gr.
Sá einn má ganga undir árspróf. sem:

1. hefir unnið við rafmagnslagnir og rafmagnsvélar í 3 ár eftir 15 ára aldur 
bjá þeim rafmagnsmeisturnm, sem stjórnarráðið tekur gilda;

2. sýnir vottorð frá iðnmeistara sinnm um kunnáttu, dugnað og reglusemi;
3. befir stundað nám í skólanum einn vetur.
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6. gr.
Sá einn má ganga undir burtfararpróf, sem hefir setið i báðum árs- 

deildum.
7. gr.

Undanþágu frá 3. iið 5. gr. og frá 6. gr. má þó veita þeim, sem getur 
fært sönnur á, að bann bafi hlolið nægilega þekkingu og þroska til þess að 
geta gengið undir prófid. enda sendist umsókn bans um það til forstjóra vél- 
Stjóra»kólans mánuði áður en próf hefsL Skulu umsókninni fylgja, auk áð- 
urnefndra vottorða, skirnarvottorð umsækjanda og vottorð frá þeim, er bafa 
kennt honum.

8- gr.
Stjórnarráðið setur i reglugerð ákvæði um inntökuskilyrði, fyrirkomu- 

lag kennslunoar, próf o. fl.

ð-
Sá einn má setjast i eldri deild, sem hefir staðizt árspróf eða vélstjórapróf.

10. gr.
Þeira, sem befir náð burtfararprófi, skal veitt skirteini um það. Skir- 

teini eru tvennskonar: annað fyrir þá, sem hafa unnið 3 ár bjá rafmagns- 
meistara og siðan stundað nám i baðum ársdeildum; hitt er fyrir þá, sem 
hafa tekið vélstjórapróf og aðeins setið i eldri deild. I skirteininu skal telja 
þær kennslugreinar, sem nemandinn befir verið reyndur i, og tilgreina einkunn 
bans, og jafnframt bæði hina lægstu einkunn, er krafizt er til að standast 
prófið, og þá hæstu, sem unnt er að ná. Skfrteinið skal undirritað af forstjóra 
véistjóraskóians og hinum skipuðu prófdómendum.

Nd. 308. Nefndarálit

um frv. til laga um Menntaskóla á Akureyri.

Frá meiri hi. menntamálanefndar.

Nefndin er klofin um málið. Melir meiri bi. með frv., þó með einni 
breytingu. Einn nefndarmanna (JÓI) Bytur og aðra brtt. og hefir að þvi leyti 
sérstöðu. Minni hl. (MJ) mun væntanlega skila sérstöku áliti.

Frv. þetta er komið frá hv. Ed. og hefir málið verið athugað þar á tveim 
þingum. Virði&t þvl nægilegt að visa að öðru leyti til greinargerðar frv. og álits 
hv. mfenntamálanefndar Ed.

Leggur meiri hl. til, að frv. verði samþ. með þessari
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BREYTINGU:

Við 21. gr. Greinin orðist svo:
Um gagnfræðadeild Menntaskólans & Akureyri fer eftir reglugerð, sem 

kennslumálaráðuneylið setur.

Alþingi, 17. marz 1930.

Ásg. Á<geirsson, Bernh. Stefánsson, Sveinn Ólafsson. Jón Ólafsson. 
form. fundaskr. og frsm.

Nd. 309. Frumvarp

til laga nm breyting á lögum nr. 18, 31. mai 1927, um iðju og iðnað. 

Flutningsm.: Magnús Jónsson og Ásgeir Ásgeirsson.

1. gr.
Við 1. tölul. 18. gr. bætist: Þó veitir slikt iðnbréf ekki réttindi nema 

í þvi lögsagnarumdæmi, þar sem það er gefið út, enda sýni bréfið greinilega 
að svo sé.

2. gr.
Á eftir 19. gr. kemur ný grein, er svo hljóðar:
Til þess að sjá um framkvæmd þessara laga og laga nr. 11 frá 31. maí 

1927, um iðnaðarnám, skal i kaupstöðum landsins kjósa iðnráð, og verða 
með reglugerð sett nánari ákvæði um starfsvið þess og kosningu.

3. gr.
Þriðja málsgr. 27. gr. (sem verður 28. gr.) orðist svo:
Þeir, sem rétt höfðu til meistarabréfs og iðnbréfs 1. jan. 1928 og þá 

ráku sjálfstæða iðn, skulu, þegar eftir að bréf þessi eru tilbúin, fá þau tilsend 
ókeypis. Eftir að meistara- og iðnbréfum hefir verið útbýtt á þennan hátt, 
má enginn nema þeir, sem lög þessi undanþiggja, reka iðn sjálfstætt iðnbréfs- 
laus og enginn taka lærlinga i kaupstöðum meistarabréfslaus.

Greinargerð.

Frumvarp þetta er flutt eftir beiðni Iðnráðs Reykjaviknr, eins og bréf 
það, sem er birt hér sem fylgiskjal, sýnir. Flutningsmennirnir hafa þó ekki séð 
sér fært að taka i frv. allar þær breytingar á lögunum frá 1927, sem Iðnráðið 
fór fram á. Þótti þeim nokkuð hart aðgóngu að skylda þá menn til þess að 
kaupa iðnbréf, sem reka iðn sína aðeins með aðstoð maka sins eða barna sinna
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innan 21 firs, og sáu þeir heldnr ekki ástæðn til þess að láta þan ákvæði l*g- 
anna, sem aðeins ná til kanpstaðanna, taka hér eftir til allra kanptúna. Hinsr 
breytingarnar ern teknar npp i frv., og ern ástæðnr fyrir þeim tilgreindar i bréB 
þvi frá Iðnráðinn, sem fer hér á eftir.

w

FrlHsMsi.

TILLÖGUR

nm breytingar á lögnm nr. 18, frá 31. mai 1927, nm iðjn og iðnað.

Við 13. gr. Málsgreinin: »Þeir, sem iðnað reka einnngis með aðstoð 
maka sins og barna nndir 21 árs aldria, falli bnrt.

Við 13., 14. og 18. gr. 1 stað »kanpstöðnm« komi: kanpstöðnm og 
kanptúnnm.

Við 17. gr. Málsgreinin: »í kanpstöðnm er meistnrnm einnm heimilt að 
taka nemendnr til verklegs náms í iðn sinnie, orðist svo: Meistnrnm einum er 
heimilt að taka nemendnr til verklegs náms. 2. gr. laga nr. 11, frá 31. mai 1927, 
nm iðnaðarnám, breytist samkvæmt því.

Við 18. gr. Aftan við 1. málsgrein bætist: Þó veitir slikt iðnbréf ekki 
réttindi nema i þvi lögsagnarnmdæmi, þar sem það er geflð út, enda sýni bréfið 
greinilega, að svo sé.

3. málsgrein falli bnrt.
Á eftir 19. grein komi ný grein, sem verði 20. gr. og hljóði svo:
Til þess að sjá nm framkvæmd þessara laga og laga nr. 11 frá 31. 

mai 1927, nm iðnaðarnám, skal i kanpstöðnm landsins kjósa iðnráð, og verða 
með reglngerð sett nánari ákvæði nm starfssvið þess og kosningn.

Tölnröð eftirfarandi greina breytist að sjálfsögðn i samræmi hér við.
Við 27. gr., sem verðnr 28. gr. 3. málsgrein orðist svo:
Þeir, sem rétt höfðn til meistarabréfs og iðnbréfs 1. jan. 1928 og þá 

rákn sjálfstæða iðn, sknln þegar eftir að bréf þessi ern tilbnin, fá þan tilsend 
ókeypis. Eftir að meistara- og iðnbréfum heflr verið útbýtt á þennan hatt, má 
enginn nema þeir, sem lög þessi undanþiggja, reka iðn sjálfstætt iðnbréfslans, 
og enginn taka lærlinga meistarabréfslans.

Greinargerð.

Tillögnr þessar nm breytingar á nokkrnm greinnm laga nm iðjn og 
iðnað, frá 31. maí 1927, vorn samþykktar samhljóða á fnndi Iðnráðs Reykjaviknr 
i jan. 1929 og aftnr i nóv. s. á.

Flestar iðngreinar i bænnm eiga fulltrna i ráðinn og stendnr því megin- 
þorri allra iðnaðarmanna bæjarins á bak við þessar óskir. Breytingarnar byggj- 
ast á þeirri sannfæring vorri, að tilgangnr hinna hán iöggjafa með lögnm þess- 
nm sé sá, að tryggja rétt þeirra manna við atvinnnrekstnr, sem skýlans viður-
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kenning er fyrir, að kunni iðn sfna til hHtar. Á þann hátt stuðla lögin að 
bættum vinnubrögðum og eðlilegum framförnrn i hverri iðngrein.

En tilgangi þessum virðist oss ekki náð nema kröfurnar nm knnnáttn- 
vottorð (þ. e. iðnbiéf, þar eð það fyrst um sinn oft mnn verða veitt án þess að 
sveinsb'éf »é fyrir hendi, sbr. 14. gr., tölulið 1. b) séu undantekningarlausar nm 
alla þá, er sjalflr vinna að handverki þvi, er iðnbiéflð h'jóðar npp A. Skal nú 
gera nokkra grein fyrir hverjum lið í tillógum þessum.

13. gr. Vér litum svo á, að nauðsyn beri til, að 1. töluliður f 13. gr. falli 
burt, þar eð hann lögfestir mönnom an séiþekkingar heimild til að reka séihverja 
iðn, og það jatnvel i stærri stil, með aðstoð fleiri eða færri barna, t. d. 4 til 5 
sona á aldrinum 14 til 21 árs.

Það er angljóst, að i ýmsum iðngreinum, svo sem f mörgum greinum, 
sem að búsbyggingnm lúta, heflr verkkaupandi oft engin skilyrði til að dæma 
nm gæði vinnunnar, og getur útlitið jafnvel verið viðunandi, þó endingin verði 
léleg eða engin, af þvi reynslu og sé' þekkingn á efnum, sem úr er unnið, vanlaði. 
Á þetta einkum við nm efni þan, er malarar, múrarar, málmsteypumenn o. fl. nota. 
Getur þetta þvi orðið til stórtjóns, einkum þar, sem ekkert logskipað eftirlit er 
með þessnm iðngreinum, en svo mun vera i allflestum kauptúnum.

Reynsla margra nndanfarinna áratuga befir þá og sýnt, að kunnáttu- 
lausir menn, verkamenn og siómenn, hafa hiklaust tekizt á hendur að vinna öll 
verk, er að húsbyggingum iúta, og jafnvel að reisa beil bús. Hafa stundum hlot- 
izt vandræði af óskammfeilni þessari, svo að ýms stærri bajarlélög hata i seinni 
tið gert sérstakar kröfnr til þeirra manna, sem takast slik verk á hendur. En sé 
ástæða til að gera þessar ráðstafanir í kaupstöðum land'ins.-þá virðist ekki rétt, 
að lögin heimili ýmsum þeirra slíkan atvinnurekstur árr iðnbiéfs, fyrir þá sök 
eina, að þeir geti rekið bann með aðstoð uppkominna barna (sem þá þó sam- 
kvæmt skilyrðum laganna skortir kunnáttu til að kenna).

Ástæðulaust teljum vér að gefa mönnum kost á að smeygja sér undan 
ákvæðum laganna með því að flytja sig til stærri kauptúna, svo sem Akraness 
eða annara blómlegra byggðarlaga.

Vér lftum þvi svo á, að nauðsyn beri til, að kröfur um kunnáttnvottorð 
þ. e. iðnbtéf, séu einnig gerðar til atvinnurekenda í kauptúnum, og þurta aldrei 
að bljótast vandræði af, þar eð lögreglustjórum er heimilt, sbr. 18. gr., að veita 
iðnbréf á ófullkomnum rétti, ef enginn er i einhverju kauptúni, sem uppfyllir 
skilyrði laganna til að geta öðlazt iðnbiéf. Teljum vér þvi breytingar þær, er 
vér óskum á 13., 14. og 18. gr. og að þessu lúta, nanðsynlegar.

Breyting sú, sem óskað er á 17. gr., er f samræmi við anda laga nr. 11, 
frá 31. maf 1927, um iðnaðarnam. Byggist tillaga þe«si á þeirri skoðun, að aldrei 
sé of vel til þeirra manna vandað, st*m eiga að kenna komandi kynslóð, svo 
hún geti orðið fær nm, i iðnaðailrgn tilliti, að lyfta oss upp á það menningar- 
stig, sem sér að ýmsu öðru leyti hótum náð. Vér þvkjumst tullvissir um, að þeir, 
sem ern svo færir f handverki sfnu, að þeir geti kennt nemendum sfnum allt 
það, sem krafizt er til sveinaprófs, eiga samkvæmt lögunum mjög hægan aðgang 
að meistarabiéfnm. Það virðist þvf engin ástæða fil að veita öðrum heimild til 
að taka nemendur. Ella mundi námið oft verða byrjunin ein og eyðg þeim ár-
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um nnglinganna, sem heppilegast eru til að þeir stundi nám, en gefa þeim 
mönnnm, sem þó ern ekki færir nm að andirbúa þ& að fnlla ondir prófsmfðina, 
tækifæri til að ábatast á vinnu onglinganna, án þess að trygging sé fyrir að 
nokkoð komi í staðinn.

í 18. gr. er lögreglnstjórnm veitt heimild til að veita mönnnm, sem ann- 
ars nppfylla e k k i skilyrði laganna, iðnbréf, ef enginn er sá fyrir, sem rekor 
einhverja sérstaka iðn. En samkvæmt 16. gr. veitir siðnbréfc aðila beimild til 
að reka iðn sina »bvar sem er á landi bér«.

Virðist oss það opna mönnom leið til að fara í kringnm lögin, ef þeir í 
sveitakanpstað geta fengið iðnbréf, sem veitir þeim rétt til þess að reka atvinnn 
sem follgildir iðnaðarmenn bér i Reykjavik eða öðrnm stærri bæjnm landsins. 
Teljnm vér þvi heppilegra, að iðnbréf þessi, sem menn bafa öðlazt af sérstóknm 
ástæðom, sén staðbnndin. Ástæðan fyrir þvi, að vér teljnm beppílegra, að 3. liðnr 
18. gr. falli bort, er þegar Ijós af greinargerð fyrir breytingo á 17. gr.

19. gr. Ástæðan fyrir þvi, að vér ósknm, að þessi grein verði sett inn i 
lögin, er sú, að i þeim er hvergi ákvæði nm, hver eigi að hafa eftirlit með þvi, 
að lærlingnm sé ekki haldið til vinno nm lög fram; að iðnnemar læri það, 
sem þeir eiga að læra hjá þeim, er taka þá til kennsln; að þeir sén látnir taka 
sveinspróf að námstima loknnm, eða að þeir, sem ganga nndir sveinspróf, hafi 
rétt til þess; að ekki sén teknir til náms brotthlanpnir lærlingar, í trássi við 
aðra meistara; að ekki reki aftrir iðn, eða taki lærlinga, en þeir, sem réttindi 
hafa til þess, o. s. frv. En nm allt þetta er óhjákvæmilegt að setja einhver á- 
kvæði. Það hafa nndanfarið verið til lög og reglngerð nm iðnaðarnám ogsveina- 
próf, en aldrei framfylgt i neinn, af því enginn lögiegnr aðili hefir verið til, er 
skyldnr væri að líta eftir þvi. Afleiðingin er sú, að þrátt fyrir ýmsar tilraunir til 
að lyfta iðnaði vornm, befir hann smám saman verið að niðast niður i kák, 
óreiða og öngþveiti á mörgnm sviðnm, þvi þeim, sem færir ern og samvizka- 
samir, hefir orðið of erfitt fyrir.

Má geta þess, að reglagerð sú, sem gefin var út 1893, var að ýmsn leyti 
góð. Þó er nú hin megnasta óreiða á öllu, sem að þessum málam Iýtar, og man 
það koma æ betur i ljós, er beita skal þessam nýju lögum réttilega. Teljnm vér 
þá liklegt, að ýms ágreiningsatriði geti komið fram, þannig vaxin, að iðnaðar- 
menn einir geti nm þan dæmt. Á hinn bóginn teljnm vér þá leið happadrýgsta, 
til þess að fyrírbyggja ágreining út af þessnm nýju lagaákvæðnm, að gera sem 
tryggastár ráðstafanir til þess að þan verði haldin, og teljum einnig iðnaðar- 
menn sjálfa færasta þar nm.

Hér I Reykjavík hefir þegar verifl kosið Iðnráð, og eiga flestar iðngreinar, 
sem hér eru reknar, fnlltrúa i þvf. Virðist það ætla að fá ærinn starfa við að 
leiðbeina mönnam og jafna minni væringar; á hinn bóginn kemnr það nanmast 
að fnllnm notnm nema þvi verði veitt staðfesting með lögum.

27. gr. Ástæðan fyrír því, að vér ósknm breytingar á þessarí grein, er 
sú, að vér litnm svo á, að eftir að búið er að prenta og gefa út eyðublóð nndir 
iftn- og meistarabréf, þá sé að lögum óheimilt að reka iðn án iðnbréfs og að 
bafa lærlinga án meistarabréfs, með þeim nndantekningam, sem gerðar ern i 
13. gr. laga nm iðjn og iðnað.

Alþt. 1930. A. (42. löggjafarþing).
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Vegna samræmis og eftirlits er nauðsynlegt, að þessn ákvæði sé fnllkom- 
lega framfylgt. Á hinn bóginn er vitanlega nm land allt sægnr af rosknnm og 
reyndnm iðnaðarmönnnm, sem eiga ótviræðan rétt á iðn- og meistarabtéfnm, og 
sem mnndn þykjast hart leiknir, ef þeir þyrftu nú að fara að kanpa þessi bréf, 
og mnndn jafnvel trassa að gera það. Afleiðingin yrði ýms óþægindi og stima- 
brak, sem óvist er, að væri tilvinnandi fyrir þær krónnr, sem fengjust inn í staðinn. 
Ank þessa skiljnm vér lögin svo, að ekki sé ætlazt til að svipta neinn áður fengn- 
nm rétti, og virðast þá áður umgetnir menn eiga kröfnr til þessara biéfa endnr- 
gjaldslanst, og eins fljótt og anðið er.

Ed. 310. Nefndarálit

um frv. til laga nm bændaskóla.
Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin hefir rætt þetta frv. á allmörgnm fnndnm, og meðal annars 
fengið á fund sinn til ráðuneytis tvo fyrv. búnaðarskólastjóra, Metúsalem Stef- 
ánsson og Pál Zóphoniasson, auk þess sem fengið hefir verið álit stjórnar Bún- 
aðarfélags íslands nm málið; er það prentað bér á eftir sem fylgiskjal.

Breytingar þær, sem i frv. felast á núverandi löggjöf, ank þess sem sam- 
einnð eru í eitt tvenn lög nm bændaskólana, eru aðallega þessar:

1. að lögboðið er að starfrækja nnglingadeild við skólana, i stað þess að nú 
er það aðeins heimilað.

2. að lögboðinn er rikisrekstnr á búnnnm á skólajörðnnnm, í stað þess að nú 
er bann aðeins heimilaðnr.

3. að gert er ráð fyrir, að gerðar sén hagnýtar tilraunir í jarðrækt og búfjár- 
rækt á skólabúnnum.

4. að heimilað er að koma npp nýbýlnm á skólajórðnnnm handa kennnrnm, 
ef fært þykir.

Nefndin litnr svo á, að breytingar þessar sén ekki þannig vaxnar, að 
bein aðkallandi þórf sé á að breyta lögnnnm þeirra vegna.

Tvær siðastnefndn breytingarnar virðast þó vera eindregið til bóta, en 
nokknð mnn það álitamál, að hve mikln leyti nnnt er að koma þvf í fram- 
kvæmd, er þær ræða nm.

Nefndin telnr það mjög orka tvfmælis, hvort nanðsynlegt sé að bafa 
undirbúningsdeild við bændaskólana. Að sjálfsögðn er nauðsynlegt, að búfræði- 
nemar hafi aflað sér ákveðinnar almennrar fræðsln til þess að þeir hafi búfræði- 
námsins fnll not, en fæstnm þeirra mnndi valda mikilla örðngleika að hafa aflað 
sér hennar áðnr en þeir fara i bændaskólana, allra sizt nú orðið, er héraðsskólar 
risa npp viðsvegar.

Nefndin leggur þvi til, að i reglngerð sén sett skilyrði nm þekking fyrir 
npptöku i skólana. Hinsvegar sé aðeins heimilað að starfrækja undirbúningsdeild, 
ef það telst nanðsynlegt til að fá nemendnr i skólann.
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Markmið bændaskólanna á fyrst og fremst að vera það, að búa nem- 
endnr sérstaklega undir bændastöðuna. Ank bóklegu kennslnnnar veröur þvi að 
veita nemendum verklega kennslu í sem flestum bústörfum og seflng í að fara 
an* ÖU þun nútiaaatæki, sem telja verðnr æskilegt að hver bóndi noti, einkum 
hestverkfærí til jarðrsektar og heyvinnu o. s. frv.

Nefadin leggur þvi til, að aðaireglan sé, að búfræðinámið við skólana 
standi i 3 missiri, þ. e. að verklega námið standi heilt snmar, svo að náms- 
sveinar læri sem bezt fullkomnustu aðferðir við sem flest bústörf og fylgist með 
rekstri skólabúsins allt árið.

Þrátt fyrir þetta álit nefndarinnar, að aðalreglan eigi að vera, að búfræði- 
námið standi yfir í 3 missiri, geta snmir nefndarmenn fallizt á þá tillögu, er 
komið hefir frá Búnaðarfél. Isl., að jafnhliða 3 missira búfræðideildinni sé starf- 
rækt önnnr deild, er aðeins standi 8 mánnði, fyrir þá bændur og bændaefni, er 
ekki hafi ráð á að stnnda hið meira búfræðinám, en vilja þó gjarnan íá einhvern 
nndirbúning nndir stöðn sina.

Þess er ekki að dyljast, að þeir menn ern nokknð margir, sem vegna 
fátæktar og ýmissa ástæðna geta ekki varið löngnm tima til náms. Þeim mönn- 
nm er nauðsynlegt að gefa kost á styttra námi, þvi að mjög æskilegt væri, að 
sem fæstir legðu stnnd á búskap án þess að hafa eitthvað stundað búfiæðinám.

Um það ákvæði frv., að skólabúin sén rekin á kostnað rikisins, eru 
nokknð skiptar skoðanir nefndarmanna. Telur einn (JBald) þetta ák'æM höfuð- 
kost frv., en hinir lita fremnr hornanga til opinbers búrekstrar, enda þótt þeir 
fallist á, að nanðsynlegt mnni að reka skólabúin fyrir rikisfé, með þvi að meiii 
áherzln verði að leggja á, að búin séu rekin þannig, að nemendur hafi sem mest 
not af vernnni á þeim, heldur en hitt, að búin svari sem mestum arði.

Rikið á nú svo stórt bú á Hólum, sem það leigir skólastjóra, að litln 
mnn þnrfa við að auka, þó að rikið tæki rekstnrinn. Á Hvanneyri á rikið og 
allstórt bú, en sennilega þyrfti einhverjn við það að anka.

Þrátt fyrir mismnnandi skoðanir nefndarmanna á einstöknm atriðnm 
hefir niðnrstaða nefndarinnar orðið sú, að leggja til, að frv. verði samþykkt 
með eftirfarandi

BREYTINGUM.

1. Við 3. gr. 4. málsliðnr orðist svo:
Fái kennarar ábúð á nýbýlnm i landi skólajarðanna samkv. 2. gr., 

skulu þeir gjalda leign fyrir landsnytjer og þan hús, er þeir fá til afnota 
nmfram bæfilega kennaraibúð.

2. Við 4. gr. Greinin orðist svo:
1 hvornm skóla ern 2 deildir, búfræðideild með tveimnr bekkjum og 

bændadeild, sem er aðeins einn bekknr.
Skólaárið er frá 15. október til 30. april i búfræðideild, en i bænda- 

deild frá 15. október tii 15. mai.
3. Við 5. gr. Greinin orðist svo:

Þessi ern skilyrði fyrir inntökn i hvora deild;
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a. Að nmsækjandi i búfræðideild sé að minnsta kosti 17 ára, en i bænda- 
deild 18 ára.

b. Að hann sé ekki haldinn neinnm smitandi sjúkdómi.
c. Að hann fnllnægi' nm þekking þeim skilyrðnm fyrir inntöku, sem sett 

verða i reglngerð.
4. Við 6. gr. Greinin orðist svo:

í búfræðideild skólans skal kennslan vera bæði bókleg og verkleg. 
Bóklega kennslan skal fara fram með fyrirlestrnm, að þvi leyti sem betnr 
þykir henta.

Þessar námsgreinar skal kenna bóklega: íslenzkn, stærðfræði og reikn- 
ingshald, þjóðfélagsfræði, búnaðarbagfræði, hagsögn og landbúnaðarlöggjöf 
lslands og nágrannalandanna, landafræði, einknm viðskiptalandafræði, grasa- 
fræði, eðlisfræði, efnafræði, jarðfræði, líffæra- og lifeðlisfræði búfjár, jarð- 
ræktarfræði, búfjárfræði, mjólknrfræði, arfgengisfræði og verkfærafræði.

I bændadeild skal kenna allar hinar sömn námsgreinar sem i bófræði- 
deild. Þó er skólastjóra heimilt að fella niðnr kennsln i einstökn nndirbún- 
ingsnámsgreinnm, ef hann telur fært

í bændadeild sé kennslan þeim mun yfirgripsminni sem námstfminn 
er þar styttri en i búfræðideild, og skal þá i öllnm nndirbúningsnámsgreinnm 
leggja aðaláherzln á það, sem nanðsynlegt er til skilnings á búfræðinni, og i 
henni á það, sem að mestu gagni má koma bændnm i daglegn starfi þeirra.

1 báðnm deildnm skal ennfremnr kenna: Handavinnn (smiðar), land- 
mælingar, steinsteypngerð, söng, leikfimi og iþróttir, og ank þess í búfræði- 
deiid dráttlist og kortagerð.

Heimilt er atvinnnmálaráðnneytinn að fjölga eða fækka námsgreinnm í 
hvorrí deild skólans fyrir sig, ef skólastjóri mælir með.

1 reglngerð skal kveða nánar á nm allt tyrirkomnlag kennslnnnar.
5. Við 7. gr. Greinin orðist svo:

Ank kennsln samkv. 6. gr. skal veita verklega kennsln.
Fyrir nemendnr búfræðideildar skal kennslan standa yfir eitt snmar. 

Leggja skal aðaláherzlnna á að kenna öll venjnleg jarðabótastörf með ný- 
tizknaðferðnm, einkanlega með hestum og hestverkfærum. Svo sknln og 
nemendur stnnda heyskaparvinnn og önnnr heimilisstörf, allt eftir nánari 
ákvæðnm reglngerðar.

Fyrir nemendnr bændadeildar skal kennslan standa yfir i 6—8 vikúr 
fyrir eða eftir slátt, og sknln nemendnr á þeim tima vinna eingöngn að 
jarðabótnm, eftir nánari ákvæðnm reglngerðar.

Allir nemendnr skólans sknln eiga kost á og hafa skyldn til að kynna 
sér og fylgjast. með rekstri skólabúsins allan þann tima, er þeir dveljá við 
skólann, og getnr skólastjóri heimtað af þeim skýrsln eða ritgerðir, er sýni, 
að þeir hafi kynnt sér rekstnr búsins.

Þaö skal vera aðalreglan, að nemendnr búfræðideildar stnndi verklega 
námið snmarið milli námsvetranna, en nemendnr bændadeildar snmarið á 
undan námsvetrínnm.

6. Við 8. gr. 1 stað orðsins »jarðyrkjnnáminn< komi: verklegn námi.
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7. Við 10. gr.
a. öannr œálsgrein orðist svo:

Aö loknu verklegn námi hvorrar deildar skal og fara fram verklegt próf.
b. Orðin »Ekki . . . og« i þriðju málsgrein falli bnrt.

8. Við 11. gr. Greinin falli niðnr, en i hennar stað komi ný grein, svo hljóðandi:
Heimilt er, ef þörf krefnr til þess að fá nemendnr i aðaldeildir skól- 

anna nægilega vel nndirbúna, að hafa við skólana nndirbúningsdeild, ef þvi 
verðnr við komið án ankins húsakosts, og fer þá um fyrirkomulag hennar 
og starf eftir reglngerð, er atvinnnmálaráðherra setnr.

9. Við 12. gr. Aftan af greininni falli: »og að halda við«.
10. Við 13. gr. Aftan 

sem honnm
við fyrri málsgrein bætist: 
ber þó að hafa með eftirliL

Alþingi, 17. marz 1930.

Jón Jónsson, Jónas Kristjánsson, Jón Baldvinsson,
form., frsm. fnndaskr., með fyrirvara. með fyrirvara.

Fylglskjal.

BÚNAÐARFÉLAG ÍSLANDS
lækjargötu 1« - reykjavík Reykjavík, 28. febr. 1930.

Með heiðrnðn bréfi, dags. 30. f. m., hefir háttvirt landbúnaðarnefnd efri 
deildar Alþingis beiðst nmsagnar félagsins um frumvarp til laga um bændaskóla, 
það er nú liggnr fyrir Alþingi.

Ýmsra orsaka vegna hefir dregizt lengnr en skyldi, að stjórn félagsins 
tæki málið til athngnnar, og verðnr að biðja afsöknnar á því.

Nú hefir stjórnin rætt málið á tveim fnndnm, með undirritnðnm og Páli 
Zóphóníassyni, sem báðir hafa verið skólastjórar og kennarar við bændaskóla 
nm langt skeið, og á síðari fnndinnm, sem haldinn var ,í gær, var einnig til 
staðar formaðnr landbúnaðarnefndar Ed„ og milli fnndanna hafa og þeir Páll 
Zóphóniasson og undirritaðnr rætt málið við landbúnaðarnefndina.

Á fnndinnm i gær er bókað svo nm málið:
•Stjórnin kom sér niðnr á þessar breytingarlillögnr i aðalatriðnm:

a. Aðalfyrirkomnlag skólans sé tveggja vetra nám með verklegt snmarnám 
á milli.

b. Komið sé npp eins vetrar búnaðardeild, þar sem inntöknskilyrði sé nokknr 
nndirbúningsmenntnn i almennnm fræðum og viss knnnátta i verklegrí 
jarðyrkjn.

c. Heimild sé veitt til að koma npp við skólana nndirbúningsdeild, ef húsrúm 
leyfir.

Metúsalem Stefánssyni búnaðarmálastjóra var falið af félagsins hálfu að
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semja breytingartillðgar við fromvarpið i samráði við formann landbúnaðar- 
nefndar efrí deildar*.

Virðingarfyllst,

M. Stefánsson.

Landbúnaðarnefnd efri deildar Alþingis.

Nd. 311. Breytíngartíllaga

við brtt. á þskj. 292 (Sveitabankar).

Fr& Jóni A. Jónssyni.

Við 1. f. Eftir »hreppsábyrgð« komi: handveð.

774

Ed. 312. Frumvarp

til laga um sveitabanka og bústofnslánafélög.

(Eftir 3. umr. i Nd.).

I. KAFLI.

Um svtítabanka.

1. gr. t
Sparisjóðsdeild Búnaðarbanka Islands veitir rekstrarlán til bænda 

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

2. gr.
Sparisjóðsdeild Búnaðarbankans veitir lán til sparísjóða, samvinnu- 

kaupfélaga, banka eða bankaútibúa, með þvi skilyrði, að féð sé eingöngu 
notað til þess að lána það út aftur til sveitabanka, sem stofnaðir kunna að 
verða samkvæmt lögum þessum. Auk þess getur sparisjóðsdeild bankans veitt 
sjálf lán beint til rekstrarlánafélaga.

Vexti af lánum þessum ákveður stjórn Búnaðarbankans, að fengnu 
samþykki ráðberra.

3. gr.
Samvinnukaupfélög, er gerast milliliðir um rekstrarlán samkv. 2. gr„
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sknlu halda þeirri starfsemi algerlega aðgreindri frá kaupfélagsstarfrækslu 
sinni, með sérstakri bókfærslu og aðskildum fjárhag.

4. gr.
Sveitabankar ern rekstrarlánafélög með skyldum og réttindum sam- 

vinnufélaga. Þau skulu stofnuð og starfrækt samkvæmt lögum um samvinnu- 
félög, með þeim afbrigðum, er bér segir:

a. Félagsmenn skulu allir stunda einhverja tegund landbúnaðarframleiðslu 
og allir vera búsettir í sama byggðarlagi. Þeir mega ekki færri vera en 
10 og ekki fleiri en 50. Þó mega félagar vera fleiri, ef þeir eru allir innan 
sama hrepps.

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

Annar endurskoðandi félagsins skal kosinn af félaginu á venju- 
legan hátt, en hinn skipaður af stjórn peningastofnunar þeirrar, er félagið 
skiptir við um rekstrarlán samkvæmt lögum þessum.

c. Félagsmenn ábyrgjast einn fyrir alla og allir fyrir einn allar skuldbind- 
ingar félagsins.

d. Árgjald i varasjóð félagsins og aðra óskiptilega tryggingarsjóði skal ákveða 
i samþykktum, eigi minna samtals en svarar '/i'Ví ársvöxtum af öllum 
útlánum félagsins. Allur tekjuafgangur félagsins rennur i varasjóð.

e. Sveitabanka er heimilt að taka við innlögum með sparisjóðskjörum frá 
mönnum, sem búsettir eru á félagssvæðinu, til útlána handa félagsmönn- 
um eða ávöxtunar í tryggum peningastofnunum.

f. Félagsmaður getur jafnan sagt sig úr félagi með 6 mánaða fyrirvara til 
næstu áramóta, en um ábyrgð hans á skuldbindingum félagsins fer eftir 
lögum um samvinnufélög.

g. Undirskrift formanns og minnst helmings meðstjórnenda hans skuldbind- 
ur félagið.

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

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

Utanfélagsmönnum má ekki lána.

6. gr.
Hver félagsmaður setur félaginu veð eða aðra tryggingu, er félags- 

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

7. gr.
Lán sveitabanka veitast gegn víxlum, skuldabréfum eða i reiknings- 

lánsviðskiptum.
Vixillán veitast eigi til lengri tima en 6 mánaða og eigi framlengd 

lengur en svo, að þau séu að fullu greidd á gjalddaga þeim, sem ákveðinn
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er i samþykktum félagsins. Reikningslán má veita til 1 árs i senn, er greiðist 
þá að fullu ásamt ákveðnum vöxtum.

Hver félagsmaður sé skuldlaus einu sinni á ári, á gjalddaga félagsins. 
Vikja skal manni úr lánsfélaginu, sem ekki stendur i skilum við félagið. Þó 
getur félagsstjórn gert undantekning frá þessum ákvæðum, ef sérstaklega 
stendur á.

Lánsfélag, sem ekki stendur i skilum við lánsstofnun, má svipta 
rekstrarláni næsta ár, eða lengur, ef miklar sakir eru.

8. gr.
Heimili og varnarþing sveitabanka má vera í kauptúni, þar sem fé- 

Iagsmenn bafa aðalviðskipti sin, þótt það sé utan félagssvæðis.
Þar getur og sveitabanki haft 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, né takast á hendur ábyrgð fyrir bankans hönd, nema eftir sérstökum 
fyrirmælum eða umboði bankastjórnar i hvert sinn.

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

í þess stað keypt vixla einstakra félagsmanna með framsalsábyrgð félagsins. 
Slíka vixla getur stofnunin endurselt með framsalsábyrgö sinni til sparisjóðs- 
deildar Búnaðarbanka Islands, enda séu vixlarnir vistaðir þar eða á þá rituð 
yfirlýsing um, að útgefandi og ábekingar fráfalli afsögn vegna greiðslufalls.

Nú verður vixill, sem sveitabanki hefir ábyrgzt fyrir félagsmann sinn, 
eigi sýndur á greiðslustað til borgunar á gjalddaga, og glatast þá eigi vfxil- 
rétturinn, ef útgefandi og ábekingar hafa, með orðunum »án afsagnarc eða 
annari slikri áritun á vixilinn, fráfallið afsögn vegna greiðslufalls.

Vixlar þeir, er sveitabanki ábyrgist fyrir félagsmann sinn, skulu jafnan 
meðtaldir innan takmarka láns hans samkv. 5. gr., og varasjóðsgjald greiðist 
af þeim eins og öðrum útlánum rekstrarlánafélaga samkv. 4. gr. d., enda 
skulu allir slíkir vixlar tilfærðir i bókum sveitabanka.

10. gr.
Auk viðskipta sveitabanka við Búnaðarbanka Islands, með eða án 

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

11. gr-
Um sparisjóðsstarfsemi sveitabanka gilda hin almennu löggjafarákvæði 

um sparisjóði, nema öðruvisi sé ákveðið í lögum þessum.

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



skrá yfir félagsmenn, og skal hún jafnan vera til sýnis þeim, er þess óska, 
i skrífstofu sýslumanns.

Samtimis skal og senda nafnaskrá félagsmanna til peningastofnunar 
þeirrar, er félagið skiptir við, og til Búnaðarbanka Islands.

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

un þeirri, er félagið skiptir við, og Búnaðarbankanum, afrit af endurskoð- 
nðnm reikningum félagsins fyrir umliðið ár, með athugasemdum endur- 
skoðenda, svörum reikniogshaldara og úrskurði aðalfundar. Ennfremur til- 
kynning um breytingar á samþykktum félagsins og nafnaskrá yfir stjórnendur 
þess og starfsmenn.

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

sveitsbanka rétt að veðsetja honum einu nafni tillekna flokka búpenings 
sins, framleiðslutækja og jarðarafurða, er hann á á hverjum tima eða eignast 
kann, til tryggingar skuldbindingum sinum við bankann.

Lausafjárveð sveitabanka vikur aðeins fyrír forgangskröfum samkv. 
82. og 83. gr. skiptalaga, nr. 3, 12. april 1878, en gengur fyrír kröfum samkv. 
84. gr. sömu laga.

Fjármálaráðherra er heimilt að lækka lögákveðin þinglestrar- og 
stimpilgjöid fyrir slík veðskjöl.

Sveitabankar hafa lögtaksrétt fyrir öllum kröfum á hendur félags- 
mönnum sinum.

Þingskjal 312 777

II. KAFLI.

Um bústofnslánafélög.

15. gr.
Bústofnslánadeild Búnaðarbankans og umboðsskrifstofur hans veita lán 

til bústofnslánafélaga i sveitum.

16. gr.
Bústofnslánafélögin skulu starfrækt samkvæmt lögum um samvinnu- 

félög, með þeim skyldum og réttindum, sem ákveðin eru i þeim lögum.
Ákvæði 4. gr. þessara laga, stafliðir a, b, c, d, f og g, gilda einnig 

fyrir bústofnslánafélögin.

17. gr.
Stjórn bústofnslánafélags skal þegar eftir aðalfund senda stjórn Búnað- 

arbankans afrit af endurskoðuðum reikningum félagsins fyrir umliðið ár, með 
athugasemdum endurskoðenda, svörum reikningshaldara og úrskurði aðalfundar, 
ennfremnr skrá yfir útlán félagsins og tryggingar, er félagsmenn hafa sett

Alþt 1930. A. (42. löggjafarþing). 98
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félaginu fyrir Iánnm sinnm. Auk þess tilkynning um breytingar á samþykktum 
félagsins og nafnaskrá yfir félagsmenn, stjórnendur þess og starfsmenn.

Bústofnslánafélög geta falið stjórn sveitabanka í sama hreppi að fara 
með sin mál. En ætið skal halda aðgreindum fjárhag og reikningum sveita- 
banka og bústofnslánafélaga. Reikningsár bústofnslánafélaga er almanaksárið.

18. gr.
Bústofnslánafélög veita félögum sinum lán til þess að auka bústofn 

sinn, eða til að koma upp bústofni. Ennfremur má veita félagsmönnum Ián 
til að kaupa verkfæri til jarðyrkju og heyvinnu. Aldrei má skuld félagsmanns 
við félagið nema meiru en 2000 kr.

Utanfélagsmönnum má ekki lána.

19. gr.
Útlán bústofnslánafélaga til bústofnskaupa skulu veitast til eigi lengri 

tima en 10 ára og með jöfnum afborgunum. Lán til verkfærakaupa veitast eigi 
til lengri tima en 5 ára.

20. gr.
Hver félagsmaður skal setja félaginu veð eða aðra tryggingu fyrir lán- 

um sinum.
Lán félagsmanna skulu jafnan tryggð með 1. veðrétti i búfé lántak- 

anda, og mega ekki hærri vera en helmingur verðs bins veðsetta búfjár eftir 
verðlagsskrá. Sé veðið i öðru búfé en kúm, setji félagsmaður auk þess brepps- 
ábyrgð, bandveð eða fasteignarveð sem viðbótartryggingu.

21. gr.
Stjórn bústofnslánafélags ber ábyrgð á þvi gagnvart bústofnslánadeild 

Búnaðarbankans, að lánsféð sé eingöngu notað til þess, sem ákveðið er i 47, 
gr. laga um Búnaðarbanka íslands. Verði félagsstjórn þess vör, að félagsmaður 
bafi notað lánið til annars en aukningar á bústofni sinum eða til verkfæra- 
kaupa, eða bann hefir fargað aftur af bústofni eða verkfærum, þá er lánið 
þegar afturkræft. Brot gegn þessum ákvæðum skulu varða 20 —200 kr. sekt, 
er renni i sveitarsjóð, nema þyngri refsing liggi við samkv. öðrum lögum.

22. gr.
Nú flytur félagsmaður bústofnslánafélags burtu af félagssvæðinu, og er 

þá skuld hans við félagið þegar fallin i gjalddaga.

23. gr.
Ákvæði 51. gr. iaga um Búnaðarbanka Islands, 1. og 2. málsgr., gilda 

einnig fyrir bústofnslánafélög, að því leyti er við á.
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Ráðherra
bústofnslánafélóg
félaga.

24. gr.
getur með reglugerð sett nánari ákvæði um sveitabanka og 
Og gefið út leiöbeinandi fyrirmynd að samþykktum slikra

25.gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. 313. Frumvarp

til laga um refaveiðar og refarækt. *

(Eftir 3. umr. í Nd.).

I. KAFLI.

Um rrfaveiðar.

L gr.
Skylt er sýslunefndum að sjá um, að breppsnefndir bafi umsjón og 

eftirlit með eyðing refa, eins og lög þessi mæla fyrir.

2. gr.
Sérhver hreppsnefnd skal á hverju vori annast um grenjaleitir og 

grenjavinnslu i heirna- og afréttarlöndum hreppsins, hvort heldur sem lönd 
þessi liggja innan eða utan sýslufélagsins.

Nú eiga fleiri hreppar afrétt saman eða leitarsvæði, og skal þá upp- 
rekstrarfélagið eða sameiginkgur fjallskilatundur velja einn eða fleiri menn 
til þess að sjá um framkvæmdir þessara mála.

Heimilt er sýslunefndum að veita þeim hreppum undanþágu frá 
grenjaleitum, er fullvist þykir, að ekkert gren sé til i heima- eða afréttar- 
löndum, eða þar hafi ekki fundizt dýr siðustu árin.

3. gr.
Hreppsnefnd eða þeir, er upprekstrarfélag velur eða sameiginlegur 

fjallskilafundur fleiri hreppa, skulu ráða einn eða fleiri skotmenn til grenja- 
vinnslu i þeim löndum, er þeim ber að annast um samkv. 2. gr. Skal hann 
(þeir) reiðubúinn til grenjavinnslu hvenær sem gren finnst, ásamt með vöku- 
manni, sem ráðinn er af sömu aðiljum og skotmaður tekur gildan.

4. gr.
óheimilt er öðrum en þeim, sem til þess ern ráðnir samkvæmt 3. gr.,
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að vinna gren eða taka yrðlinga, nema atvik liggi svo til, að ekki hafi náðst 
i skotmann i tæka tið.

5. gr.
Þegar gren finnst, hvort heldur er i grenjaleit eða ekki, skal það 

ekki yfirgefið, ef kostur er. En finni það einn maður og geti ekki komið 
vitneskju til næsta bæjar nema fara sjálfur, skal hann gera það, en flýta skal 
hann sem mest för sinni og þegar i stað fara á grenið aftur og ekki yfirgefa 
það fyrr en skotmaður kemur. Þó er ferðamanni ekki skylt að fara aftur á 
gren, þó finni. En skyldur er sá, sem vitneskju fær, að aðvara skotmann 
tafarlaust. Skal sá, er þannig varðveitir gren, fá vökumannskaup og aukaþókn- 
un, ef sérstök óþægindi eru.

6. gr.
Allir yrðlingar, sem teknir eru á greni eða annarsstaðar á viðavangi, 

eru eign þess sveitarfélags eða sveitarfélaga, er annast um grenjavinnslu á því 
svæði samkv. 2. gr.

Nú eru yrðlingar teknir í heimalandi einstakra manna, og skal þá 
landeigandi og ábúandi fá samanlagt hálfan ágóða, til jafns við sveitar- eða 
fjallskilasjóð, af sölu þeirra yrðlinga. Landshlut þessum skal skipta jafnt á 
milli landeiganda og ábúanda.

7. gr.
Borgun til skotmanns og vökumanns fer eftir þvi, sem um semst við 

hreppsnefnd eða trúnaðarmann upprekstrarfélags eða leitarsvæðis.
Nú er gren unnið að einhverju eða öllu leyti á þann hátt, er segir 

i niðurlagi 4. greinar, og skal þá sá, er dýrunum náði, fá borgun, sem ekki 
má vera undir helmingi þess, sem hinn ráðni skotmaður hefði fengið, og 
aldrei meiri en hann hefði haft.

8. gr.
Kostnað við eyðing refa i heimalöndum og afréttum skal greiða úr 

sveitarsjóði, eða sveitarsjóðum eða sameiginlegum fjallskilasjóði, ef fleiri hreppar 
eiga afrétt saman.

Verði ágóði af grenjavinnsln, skal hann, að svo miklu leyti sem það 
kemur ekki i bága við ákvæði 6. greinar, renna í sveitarsjóð, sveitarsjóði eða 
fjallskila, eftir sömu hlutföllum og greiðsla kostnaðar.

9. gr.
Hreppsnefndir eða þeir, sem valdir hafa verið til þess að sjá um refa- 

eyðing samkvæmt ákvæðum annarar málsgreinar 2. gr., skulu fyrir gangna- 
niðurjöfnunarfund ár hvert, eða fjallskilafund þar, sem fleiri hreppar eiga afrétt 
saman eða leitarsvæði, leggja fram sundurliðaðan reikning yfir tekjur og 
kostnað við refaeyðing i afréttar- eða heimalöndum þeirra.
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10. gr.
'Nú vinnast hlaupadýr á öðrum tima en grenjaleit fer fram, og á þá 

skotmaður 10 kr. fyrir hvert dýr, er hann sannar, að hann hafi unnið.
Greiðist gjaldið úr hlutaðeigandi sýslusjóði.

11. gr.
Engu má raska á grenjnm nema með samþykki og að fyrirsögn sveitar- 

stjórna. Ekki má láta hunda hlaupa á gren á grenjavinnslutimanum né hafa 
þar óþarfan umgang eða hark.

12. gr.
Sveitarstjórn heldur skrá yfir öll þekkt gren og gerir stutta lýsingu á 

þeim. Hun skal láta byggja vörður og skotbyrgi við gren, þar sem þörf er á, 
og halda þeim við. Hún getnr og látið laga skemmd gren, sem auðunnin eru, 
en ónýta önnur, sem torunnin eru.

13. gr.
Sýslunefndum er heimilt að setja með reglugerð, er atvinnumálaráðu- 

neytið staðfestir, nánari reglur um framkvæmd laga þessara innan sýslunnar, 
svo sem um grenjaleitir, grenjavinnslu og kaupgreiðslu til skotmanna og annað, 
er lýtur að eyðing refa.

II. KAFL'I.

Um refarcekt.

14. gr.
Hver sá, er ætlar að setja á stofn refaræktarbú eða stunda refaeldi, 

þarf til þess leyfi sýslunefndar. Það telst refaræktarbú, þar sem refir eru 
aldir árlangt, en refaeldi þar, sem refir eru aldir skemmri tima, hvort sem 
fleiri eru eða færri.

15. gr.
Bannað er að geyma refi öðruvísi en í fulltryggum girðingum eða 

annari öruggri vörzlu. Nú sleppur refur úr vörzlu og næst ekki. Skal þá eig- 
andi sæta að minnsta kosti 200 kr. sekt fyrir hvert dýr, sem sleppur.

16. gr.
Öll refaræktarbú skulu háð dýralækniseftirliti.

17. gr.
Átvinnuinálaráðuneytið setur með reglugerð ákvæði um öryggi refa- 

girðinga, geymslu og flutning refa. Hreppstjórar i sveitum og lögregtastjórar
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örugg sem reglugerð ákveður.

18. gr.
Eigi má flytja út refi lifandi, nema þeir aén fallegir og vel aldir og 

fylgi dýralæknisvottorð bverri útfl'atningssendingu um ástand og heilbrigði 
dýranna á útflutningsdegi og hvort yrðlingar séu eða eldri dýr.

Þessi vottorð sknlu staðtest af lögreglustjóra eða umboðsmanni bans.
E'gi má flytja út yrðlinga fyrir 20. sept. Atvinnumálaráðberra getur þó 

veitt undanþágu- frá þessu ákvæði, ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi.

19. gr.
Hvert refaræktarbú og annað refaeldi er skyldugt að borga allan 

kostnað, er eftirlit og annað, er búið varðar, hefir í för með sér, eftir reikningi. 
Verði ágreiningur um reikning, sker sýsluuefnd úr.

20. gr.
Brot gegn lögum þessum og reglugerðum þeim, er samkvæmt þeim 

verða settar, varða sektum frá 20—5000 kr., er renna í hlutaðeigandi sýslusjóð 
þar sem brotið er framið, og skulu mál út af brotum sæta meðferð almennra 
lógreglumála.

21. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi fallnar reglugerðir þær um grenja- 

vinnslu og refarækt, er sýslunefndir hinna einstöku béraða bafa sett, að því 
leyti er þær koma i bága við lög þessi eða reglugerð, er atvinnumálaráðu- 
neytið setur um refagirðingar. . -

Svo eru úr gildi numin lög nr. 48, 28. nóv. 1919, að því er snertir 
eyðing refa, og önnur lagaákvæði, sem koma i bága við lög þessi.

22. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Ni 314. Nefndarálit

um frv. til laga um Menntaskóla á Aknreyri.

Frá minni hlnta menntamálanefndar.

Ég tel réltara að láta frnmvörp nm mennlaskólana báða, i Reykjavik 
og á Aknreyri, fylgjast að. Nálega öll ákvæði, er þessa skóla snerta, ern sam- 
hljóða, og sérákvæði má draga saman i örstntt mál. Þetta var gert i frnmvarpi 
nm menntaakólana, sem lá fyrir síðasta þingi, og það virðist langeðlilegasta 
aðforðin. .
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Ég legg þvi til, að úr frumvarpi þessn sé gért frnmvarp um menntaskóla 
i Reykjavik og ð Akureyri, og ber fram svofelldar

Þidgskjal 314'

BREYTINGARTILLÖGUR:

I. Við 1. gr. Greinin orðast svo:
1 Reykjavik og á Aknreyri sknln vera menntaskólar með fjórum 

ársdeildnm. Skal i sambandi við þá starfrækja undirbúningsdeildir með 
tveim ársbekkjum.

II. Vifl 2. gr. t stað »akólans« kemnr: skólanna.
III. Við 3. gr. í stað »Skólinn er samskóli* kemnr: Skólarnir ern samskólar.
IV. Við 4. gr. 1 stað »MenntaskóIanum« kemnr: menntaskólnnum.
V. Vifl 5. gr.

a. 1 stað »náttúrnviaindi« kemnr: islenzk fræði.
b. I stað »skólannmc kemnr: skólnnnm.

VI. Við 6. gr. í stað »MenntaskóIans« á tveim stöðnm kemnr: menntaskóla. 
Sömnleiðis i 8. gr. og 9. gr.

VII. Við 12. gr. Siðari málsliður fellur niður.
VIII. Við 13. gr. Greinin orðast svo:

Skólameistari hefir á hendi aðalnmsjón með nemendnm skólans, 
kennslu allri, húsnm skólans og áhöldnm. Hann ræðnr ankakennara og 
stundakennara, eftir því sem fé er veitt til i fjárlógum. Leita skal álits 
skólameistara nm skipnn fastra kennara.

Um lann skólameistara og kennara fer eftir lannalögnm.
Peir kennarar, sem gegnt bafa kenuaraembætti við menntaskóla sam- 

fieylt i 16 ár, verða yfirkennarar.
IX. Við 15. gr. í stað »skólann« á þrem stöðnm i greininni kemnr: skólana. 

Sömuleiðis i 17. gr. og 18. gr.
X. Við 19. gr.

a. í stað »skólasjóð Menntaskólans* kemnr: skólasjóði menntaskólanna.
b. 1 stað »Skólasjóði« kemnr: Skólasjóðnm.
c. í stað »skólasjóðs« kemur: skólasjóða.

XI. í stað 20. og 21. gr. koma 2 greinar, svo hljóðandi:
a. Fyrir Menntaskólann i Reykjavik gildi þessi sérákvæði:

1. Prófnm skal að jafnaði lokið siðast i júni, en þó getnr ráðherra, að 
fengnum tillögum skólameistara, ákveðið, að prófnm i fyrsta og öðr- 
nm bekk sknli lokið siðast i mai.

2. Fastir kennarar skólans sknln eigi vera færri en 8 og eigi fleiri en 10, 
og er einn þeirra jafnframt skólameistari.

3. Svo fljótt sem ástæðnr rikissjóðs Ieyfa, skal koma upp heimavistnm 
fyrir 40—50 nemendur skólans og búa þær nanðsynlegnm húsgögnnm 
o. s. frv. 23. gr. frnmvarpsins.

b. Fyrir Menntaskólann á Akureyri gildj þessi sérákvæði;



784

1. Prófnm skal lokið ár hvert 30. maí, nema í þriðja og fjórða bekk 
skólans enda prófin i júni.

2. Fastir kennarar skólans sknlu vera 7, og er einn þeirra jafnframt 
skólameistari.

3. (= 20. grein frumvarpsins).
XII. Við 22. gr.

a. Fyrir »skólann« kemnr skólana.
b. Aftan við greinina bætist: I reglngerðnm skal ákveðið nm allt fyrir- 

komnlag nndirbúningsdeilda menntaskólanna.
XIII. Við fyrirsögn frnmvarpsins. Fyrirsðgn frnmvarpsins verðnr:

Frnmvarp til laga nm menntaskóla i Reykjavik og á Aknreyri.

Alþingi, 11. marz 1930.

Magnús Jónsson.

Sþ. 315. Tillaga

til þingsályktnnar nm stofnnn Landsbankaútibús í Hafnarfirði.

Flntningsm.: Ólafnr Thors.

Alþingi ályktar að skora á rikisstjórnina að blntast til nm það við stjórn 
Landsbanka íslands, að bankinn setji á stofn útibú i Hafnarfirði hið bráðasta, 
og eigi siðar en i ársbyrjnn 1931.

Þingskjal 314-315

Á s t æ ð n r.

Á almennnm borgarafnndi, er haldinn var i Hafnarfirði i fyrra, var ein- 
nm rómi samþykkt áskornn nm stofnnn Landsbankaútibús i Hafnarfirði og 
nefnd kosin til þess að vinna að framgangi málsins.

Bæjarstjórn Hafnarfjarðar hefir einnig gert samskonar samþykkt i málinn 
með samhljóða atkvæðnm.

Þingsályktnnartillaga þessi er því flntt samkvæmt alveg einróma vilja 
Hafnfirðinga, og þarf engan að nndra, að slik ósk sé fram borin, þar eð Hafn- 
arfjörðnr er nú orðinn önnnr stærsta miðstöð islenzks atvinnnlffs, en hinsvegar 
engin starfandi bankastofnnn á staðnnm.

Nánar í framsögn.
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Nd. 316. BreytingartiUögur

við trv. til fjárlaga fyrir árið 1931 og við brtt. á þskj. 302.

I. Frá Gunnari Sigurðssyni.
Við 13. Rr. A. 1. a. (Póstmannalaún), Nýr Kðnr:

Persónnleg lannaviðbót til Magnúsar Jóohnmssonar
póstfulltrúa 400 kr., að viðbættri verðstnðnlsnppbót ............ 560

II. Frá samgöngumálanefnd.
Við 13. gr. C. Nýr liðnr (D);

Til Flngfélags íslands h/f:
1. Styrknr til flngferða.............................................. ... 20000
2. Til flogvélakanpa ...................................................... 50000

Framlagi þessn (itölnl. 2) er stjórninni heimilt 
að verja til hlntakanpa i flngfélaginn.

—----------- 70000

III. Frá Einari Jónssgni og GunnariSigurðssyni.
Við 13. gr. D. III. (Nýjar simalagningar).
a. Fjárhæðin bækki nm 10000 kr.
b. Við liðinn bætist athugasemd:

Þar af 10000‘kr. til'sima frá Efra-Hvoli, nm Stóra- 
Hof og Vestri-Kirkjnbæ að Geldingalæk.

IV. Frá Jóni A. Jónssyni.
Við 14. gr. B. II. b. Nýr liðnr:

Til Gunnars Bjarnasonar, til þess að Ijúka námi í
vélaverkfræði i Mittweida I Þýzkalandi............................. 1500
Til vara........................... ............................................................... 1000

V. Frá Jóni Ólafssyni, Ásgeiri Ásgeirssyni og Haraldi Guð- 
mundssyni.
Við 14. gr. B. XIV. 7. Nýr liðnr:

Til Fanneyjar Jónsdóttnr, til að ljúka námi i drátt-
listarkennsln i Kaupminnahöfn... ............ ............................. 1000

VI. Frá Einari Jónssyni og Gunnari Sigurðssyni.
Við 16. gr. 38. Nýr liðnr:

Til mælinga og rannsókna á vatnasvæði Þverár og 
Markarfljóts ............................. ..................... ................. .7 10000

VIL Frá Ólafl Thors.
Við 17. gr. 7. (Slysavarnir).
a. Fyrir »10000« kemnr .................... .. ...................... ... ... 22500

Alpt. 1930. A. (42. lðggjafarþing). 99
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b. Við liðinn bætist athngasemd:
Af framlagi þessnskal verja8000 kr. til þess að 

fullgera veg, er flylja megi eftir björgunarbát milli Sand- 
gerðis og Stafness, og 4500 kr. til sfmalágningar inilli sömu 
staða.

VIII. Frá Bernharði Stefánssyni,
Við 32. gr. IV. Nýr liðnr:

Að ganga f ábyrgð fyrir allt að 620 þús. fcr. láni 
fyrir Siglufjarðarfcanpstað til raforkuveitu, gegn þeim trygg- 
ingnm, er rfkisstjórnin metnr gildar.

IX. Frá Jörundi Brynjólfssyni.
Við 22. gr. IV. Nýr liðnr:

Að veita Halldóri Arnórssyni nmbúðasmið eftirgjðf 
á eftirstöðvnm af viðlagasjóðsláni, 5500 kr.

X. Frá Ásgeiri Ásgeirssyni.
Við brtt. 302, LV. Við 22. gr. IV. (Rafmagnsstöð Súðavfknrhr).

Við tillögnna bætist: enda sé lánið tekið innanlands.

786;

Nd, 317. Breytingartillögur

við frv. til laga nm lögskráning sjómanna.

Frá ólafi Thors.

1. Við 3. gr. Aftan við 2. málsgr. fcomi: Einnig er lögskráningarstjóra heimilt 
að skipa fulltrúa innan heimilisþinghár sinnar, tii að framkvæma lögskrán- 
ingar á hans ábyrgð, ef þess gerist þörf.

2. Við 9. gr. f stað 2. málsgr. fcomi tvær málsgr., svo hljóðandi:
Þegar lögskráð er úr skiprúmi, skai skipstjóri, eða stýrimaður i 

forföllum hans, snúa sér til lögskráningarstjóra, og getur hann breytingar- 
innar á skipshafnarskránni.

Skylt er lögskráningarstjóra að sinna lögskráningu alla virka daga 
frá fcl. 9 árd. tii fcl. 9 siðdegis, og á helgnm dógnm, öðrnm en föstudeginnm 
langa og fyrri helgidag stórhátíðanna, frá fcl. 4—6 siðd.

3. Við 10. gr. Á eftir orðnnnm »við lögskráningn* komi: í skiprúm. Eftir grein- 
ina komi ný málsgr., svo hljóðandi:

Við lögskráningn úr skiprúmi skal hann sýna sfcipshafnarskrá og 
sjóferðabæknr.

4. Við 11. gr. Á eftir ahvort nokknða komi ný eftirsetning: i framlögðnm skjölnm.
5. Við 16. gr.

a. Á eftir askipstjóra* komi: á öðrn skipi en fslenzkn fisfciskipi.
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b. Önnar málsgr. bljóði svo:
Nú er maðar ráðioa á skip i þjónustu annars en úlgerðarmanns, og 

skal þá sá, er hann vann hjá, hafa geit upp reikning hans áður en hann 
er lögskráður úr skiprúmi.
c. Málsliðirnir »Hvor aðili um sig« og út greinina falli burt.

6. Við 17. gr. Síðasti málsliður, »Vilji sjómaðurinn« og út greinina, falli buit.
7. Við 18. gr. Greinin orðist svo:

Geti sjómaður eigi tekið á móti sjóferðabók og viðskiptabók sinni er 
hann er lögskráður úr skiprúmi, skal afhenda þær lógskráningarstjóra til 
varðveizln og ráðstöfunar.

8. Við 23. gr. 2. málsgr. siðari málslið. Orðin »Gjald fyrir..............................er
hennar óskar« falli niður.

9. Við 27. gr. í stað »1930« komi: 1931.

Þingskjal 317—319

Ed. 318. Frumvarp

til laga um veiting ríkisborgararéttar.

(Eftir 3. umr. i Nd.)

Ríkisborgararétt skulu öðlast:
1. Emanuel Reinfried Heinrich Cortes, prentari i Reykjavik, fæddur i Sviþjóð.
2. Oskar Tander Berg Ellefsen, vélamaður á Siglufirði, fæddnr í Noregi.
3. Friedrich Ludvig Detlev Fahning, járnsmiður i Reykjavik, fæddur i 

Þýzkalandi.
4. Frantz Adolph Hákansson, fyrv. veitingam. í Reykjavik, fædduri Danmörku.
5. Karl Oscar Hedlund, rennismiður i Reykjavik, fæddur i Sviþjóð.
6. Almar Viktor Normann, lýsismatsm. i Reykjavik, fæddur i Noregi.
7. Jóhann Severin Sjursen, sjóm. í Hafnarfirði, fæddur i Noregi.
8. Peler Jakob Andreassen Stefiensen, verkam. i Reykjavík, fæddur i Noregi.
9. Harald Elisar Svendsaas, vélstjóri i Neskaupstað, fæddur í Noregi.

10. Bror Westerlund, forstjóri i Hafnarfirði, fæddur i Sviþjóð.
11. Ernst Josef Ossian Westlund, vélfræðingur i Reykjavik, fæddur i Sviþjóð.

Nd. 319. Breytingartillögur

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1931 og við brtt. á þskj. 302.

1. Frá Jörundi Brynjólfssyni.
Við brtt. 302, VI. 1. Við 13. gr. B. XIII.. (Bakkasel).

Fyrir »10000« kemur ....................................................... 25000



II. Frá Pétri Ottesen, Jóni Ólafssyni og Jóni Sigurðssyni.
Við 13. gr. F. II. 1. (Útvarpsráð, útvarpsstjóri og útvarpsefni).

í stað liðarins koma tveir liðir: 
ð« Ijðtiu utvarpsstjóra • •• ••• ••• ••• ■•• ■•• ••■ ••• •••
b. Útvarpsráð og útvarpsefni .......................................................

III. Frá Ólafi Thors.
Varatill. vid brtt. 316, VII. Við 17. gr. 7. (Slysavarnir).
a. Fyrir »10000» kemnr ...............................................................
b. Við liðinn bætist aths.:

Af framlagi þessu skal verja 8000 kr. til þess að'full- 
gera veg, er flytja megi eftir björgunarbát milli Sand- 
gerðis og Stafness.

IV. Frá Sigurði Eggerz og Benedikt Sveinssyni.
Við 18. gr. II. g. 10. (Stefán frá Hvitadal).

Fyrir »1000« kemur........................................................................

V. Frá Jörundi Brynjólfssyni.
Við brtt. 302, LII. Við 22. gr. IV.

Tillöguna skal orða svo:
Að láta athuga og gera áætlun nm endurbyggingu 

sjóvarnargarðs á Siglufirði og greiða siðan úr ribissjóði 
helming kostnaðar við framkvæmd verksins, gegn jafnmiklu 
frá Siglnfjarðarkaupstað.

VI. Frá Sveini Ólafssgni.
Við brtt. 302, LVI. Við 22. gr. IV.

Aftan við »Eskifjarðarhrepps« í öðrum málslið kem- 
ur: og Suður-Múlasýslu.

Nd. 320. Nefndarálit

um frv. til laga um greiðslu verkkaups.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin leggur til, að frv. verði samþykkt með eftirtöldum

BREYTINGUM.

1. Við 1. málsgr. 2. gr. í stað orðanna »greitt út« komi: greitt.
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2. Við 3. gr.
a. Fyrir agreitt út« komi: greitt.
b. Á eftir orðannm »ef verkinnc komi: eða verkahluta.

Alþingi, 18. marz 1930.

Gonnar Signrðsson, 
form.

Magnús Torfason, 
frsm.

Héðinn Valdimarsson, 
fundaskr.

Magnús Guðmundsson. Hákon J. Kristófersson.

Nd. 321. Nefndarálit

nm frv. til laga nm breytíng á lögnm nr. 76, 28. nóv. 1919, nm breyting á yfir- 
setnkvennalögnm, nr. 14, 22. okt. 1912.

Frá öðrum minni hlnta fjárhagsnefndar.

Nefndin er þriklofin nm afgreiðsln frv. Signrðnr Eggerz og Héðinn Valdi- 
marsson leggja til, að frv. verði breytt til hækknnar. Halldór Stefánsson og 
Hannes Jónsaon leggja til, að það verðr samþykkt óbreytt, en -'ólafnr Thors 
vill fella frv.

Á nndanförnum fjórum þingnm hafa verið flutt frv. nm lannahækknn 
yfiraetnkvenna, en náðn ekki fram að ganga.

Frv. það, sem hér iiggnr fyrir, fer i sömn átt og hin eldri frv. Er þó 
stillt meira i hóf nm lannahækknnina en verið heflr.

Þvi hefir löngnm 'verið tn'diðfram af formælendnm þessara mála, að 
yfirsetnkonnr vantaði i 30 nmdæmi, >g því kennt nm, hvað lann yfirsetokvenna 
værn lág. Fullyrðingar þessar hafa aldrei verið nægilega stnddar með röknm. 
Nú liggja fyrir npplýsingar frá öllnm sýslnmönnnm landsins nm þetta efni, og 
samkvæmt þeim vantar yfirsetnkonnr i aðeins 14 nmdœmi. Virðist alleinkenni- 
lagt, ef yfirsetnkonnrnar koma.þá aðeins i Ijós, þegar greidd ern lannin, en þær 
ættn að vera 16, sem þannig er ástatt nm, ef nokknð værí hægt að byggja á 
áðnrnefndri fullyrðingn.

Við, sem skrifnm undir þetta nefndarálit, böfnm ekki getað fallizt á rétt- 
mæti þeirra breytinga til hækknnar á lannnm yfirsetnkvenna, sem flnttar hafa 
verið á nndanförnnm þingnm, og nægir i því efni að visa til álits meiri hl. fjár- 
hagsn. á þingi 1929 (þingskjal 182), og sömn skoðnnar virðast flestar aýslu- 
nefndir landsins hafa verið, þvi aðeins 5 sýslnr hafa notað heimild frá 1926 nm 
að greiða dýrtiðarnppbót af sinnm hlnta launanna, og ein þeirra aðeins i eitt ár. 
Ef sú skoðnn væri almenn, að lannin væru of lág, myndi sýslnnefndnnnm ekki 
haldast nppi slfkt tómlæti. Við getum fallizt á til samkomnlags að 'hækka lann 
hinna lægst lannnðn yfirsetnkvenna. Samkv. frv. nemnr sú hækknn 75*/«, ®f með 
þvi er reiknað, arð sýslunefndirnar ern skyldaðar til að greiða dýrtiðaroppbót af
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sinnm hlnta launanna. Þetta er að vísn nokkuð mikil hækknn, en þar sém sú 
stefna virðist vera i uppsiglingn hér á þingi, að hsekka þessi lann áð miklnm 
mnn, getnm við fallizt á þá leið til samkomnlags, að frv. verði samþ. óbreytt.

Alþingi, 18. marz 1930.

Halldór Stefánsson, Hannes Jónsson,
formaðnr. fnndaskrifari og frsm.

Nd. 322. Breytíngartíllögur

við frv. til sjómannalaga.

Frá Ólafi Thors.

1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Útgerðarmenn ráða skipstjóra, eða ntgerðarstjóri fyrir þeirra hönd. 

Nú er skip félagseign, og verðnr félagsmaðnr þá því aðeins ráðinn skipstjóri 
þess, áð sá eða þeir, sem ráða raeiri hlnta af eign annara félaga, gjaldi þvi 
jákvæði sitt.

Útgerðarmanni ber að sjá nm, að gerðnr sé skriflegnr samningnr 
við skipstjóra nm ráðningarkjör hans.

2. Vifl 6. gr.
a. 1. málsgr. Á eftir orðnnum »og sé dæmt óbætandia komi: eða verði af 

óviðráðanlegnm ástæðnm tekið úr þjónustu útgerðarmanna um ófyrirsjá- 
anlegan tima.

b. 2. málsgr. Orðin »og bóta fyrir mnni, er farizt hafaa falli burt.
3. Við 8. gr.

a. 1. málsgr. Á eftir »farmgjaldi< komi: eða afla.
b. Á eftir orðnnnm »sem svarar tila komi: aflafengs hans, ef nm hlnta af 

afla er að ræða, ella til o. s. frv.
4. Við 9. gr. 1. málsgr. Á eftir orðnnnm »aðra skipverjaa komi: og segir þeim npp.
5. Við 13. gr.

a. 1. málsgr. Á eftir orðnnnm »skipverji fari úr skiprúmia komi: á ráðn- 
ingarstað eða.

b. 2. málsgr. Á eftir orðnnnm »einn mánnðnra komi: ef öðrnvisi er ekki 
nm samið.

c. Aftan við greinina bætist: nema á isl. fiskiskipnm 1 dagnr.
6. Við 20. gr. 1. málsgr. orðist þannig:

Skipverji getnr krafizt þess, að */s hlntar af ógreiddn kanpi hans 
sén greiddir nafngreindnm manni eftir ávisnn, enda sé jafnframt framvisað 
viðskiptabók hans.

7. Við 27. gr.
a. Á eftir áskipveijia komi: eftir að hann er kominn i skiprúm.



b. Orðið »húsnæði« falli burt og á effiir »og lyf« komi: og húsnæði, sé hann 
ntan heimilis sins.

8. Við 28. gr. 3. málsgr. Á eftir orðnnutn »er hann réðist á skipið« komi: eða 
hafi hann slasazt við annað en starf sitt í þágn ntgerðarmannsins.

9. Við 30. gr. í stað 1. málsgr. komi ný málsgr., svo hljóðandi:
Deyi skipverji af sjúkdómi eða meiðslnm og útgerðarmenn áttn að 

kosta nmönnnn hans, þá sknln þeir og kcsta greftrnnina.
10. Við 34. gr. 1 stað orðanna »einn mánnð sé hann« og út gr. komi: Upp-

sagnarfresti þeim nam, sem hann átti kröfu til. *
11. Við 37. gr. 2. málsgr. Orðin »í einn mánnð frá því hann fer úr skiprúmi

............. og ank þess« falli bnrt.
12. Við 40. gr. 2. málsgr. Orðin »ef sá er íslenzkur, er við teknrc falli bnrt.
13. Við 41. gr.

a. 1. málsgr. Á eftir orðnnnm »og sé dæmt óbætandi« komi: eða verði af 
óviðráðanlegnm ástæðnm tekið úr þjónnstn útgerðarmanna nm ófyrir- 
sjáanlegan tima.

b. Aftan við málsgr. bætist: eða hann þarf að biða eftir ferð heimleiðis.
c. 3. málsgr. falli niðnr.

14. Við 92. gr.
a. Á eftir orðnnum »með lögnm þessnm ern« komi: 29. gr.
b. Orðið »npphafsákvæði« falli bnrt.
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Nd. 323. Breytingartillaga

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1931.

Frá Héðni Valdimarssyni og Signrjóni Á. Ólafssyni.

Við 22. gr. IV. Nýr liður:
Að ábyrgjast fyrir Keflaviknrhrepp allt aö 83 þns. kr. láni, er sé tekið 

innanlands (’/s hlnta kostnaðar við bryggjngerð i Keflavík), gegn endnrábyrgð 
sýslunefndar Gnllbringnsýsln, enda samþykki atvinnnmálaráðherra leignkjör á 
landi í grennd við bryggjnna.

Nd. 324. Breytingartillögur

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1931 og við brtt. á þskj. 302.

I. Frá Bjarna Asgeirssgni.
Við brtt. 302, XXIV. Við 15. gr. 16. (Árni Þórarinsson).

Fyrir »1500« i varatill. kemnr ..................................... 600
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II. Prá Porleifi Jónssyni og Jórundi Brynjólfssyní.
Við 16. gr. 38. Nýr liður:

Til mæliaga og rannsókna á vatnasvæði Hornafjarðar- 
fljóts og Hólmsár (fyrri greiðsla) .......................................... 4000

III. Frá Jóni Sigurðssyni og Magnúsi Guðmundssyni.
Við brtt. 316, VIII. Við 22. gr. IV. (Raforkuveita Siglu- 
fjarðar).

Aftan við tiilöguna bætist: enda fái Fljótamenn raf- 
magn bjá orkuverinn með kostnaðazverði, svo mikið, sem 
raforkuráðunantur landsstjórnarinnar telur hæfilegt eftir 
mannQölda.

Ed. 325. Lög

um háskólakennara.
(Afgreidd frá Ed. 20. marz).

1- gr.
Þegar dócentar við Háskóla fslands hafa starfað í embætti um 6 ár, 

verða þeir prófessorar með sörau réttindum og skyldum sem aðrir prófessorar 
háskólans. Þó skal ekki greiða þeira hærri launaviðbót en svo, að samanlögð 
laun og aukatekjur embættisins verði jafnt prófessorslaunum.

2. gr.
Nú hefir 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 hefð'u gilt frá því er hann tók við embætti við háskólann.

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

Nd. 326. Nefndarálit

um till. til þál. um skipun milliþinganefndar til þess að undirbúa og semja frv. 
til laga um alþýðutryggingar.

Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.

Nefndin telur aðkallandi þörf á þvf, að gagngerð rannsókn fari fram á 
tryggingarmálnnom og að hve miklu leyti sé unnt að varna atvinnúleysi og af- 
leiöingum þess.Telor nefndin og létt, að rikisstjórnin skipi þriggja manna milli-
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þingauefnd, er hafi þessa rannsókn á hendi og afgreiði álit sitt og tillögnr í 
frumvarpsformi, eins og segir í tillögunni.

Nefndin vill þó gera tþá breytingu á tillögunni, að ekki skuli atvinnu- 
leysistryggingar þurfa að koma frá milliþinganefndinni ifrum varpsformi, og fellst 
annar flntningsmaðnr (HV) á það, méð skírskotun til annarar málsgreinar 
tillögnnnar.

Einn nefndarmaður (ÓTh) tók ekki þátt i afgreiðaln málsins og hefir 
þvi óbnndið atkvæði nm tillöguna.

Nefndin mælir með þvi, að tillagan verði samþyhkt með eftirfarandi

BREYTINGU.
1. málsgrein tillögunnar orðist svo:
Alþingi skorar á rikisstjórnina að skipa þriggja manna miiliþinganéfnd 

til þess að undirbúa og semja frnmvarp til laga um alþýðutryggingar, er ná yfir 
sjúkra-, elli-, örorku-, slysa- og mæðra- eða -framfærslntryggingar.

Alþingi, 19. marz 1930.

H. Stefánsson, Hannes Jónsson, Héðinn Vaidrmarsson, Sig. Eggerz, 
form. fnndaskr. frsm. með fyrirvara.

Sþ. 327. Tillaga

til þingsályktunar nm ráðstafanir til þess að ná eignarbaldi á lóðum undir 
þjóðbýsi.

Flutningsm.: Benedikt Sveinsson, Ólafur Tbors, Jörundnr Brynjólfsson,
Jón Baldvinsson og Sigurður Eggerz.

Sameinað Alþingi ályktar að fela rfkisstjórninni að leita fyrir sér nm 
kanp til handa landinu á lóðunum milli menntaskólans og stjórnarráðsins, 
neðan Skólastrætis, en ofan lækjar, ásamt húsum þeim og mannvirkjum, er á 
lóðunnm standa, og leggja árangnrinn af þeim samningaumleitnnum fyrir 
næsta þing.

Nd. 328. Nefndarálit

nm frv. til laga um stækkun lögsagnarumdæmis Reykjavfkur.

Frá minni hl. allsherjarnefndar.

Minni hlnti nefndavinnar telur ekkert það hafa komið fram i málinu, er 
komið geti móti hinni miklu þörf Beykjavíknrborgar til að fá Skildingahes og

Alþt 1930. A. «2. Iðggjafarþing). 100
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Þormóðsstaði sameinaða lögsagnarumdæmi Reykjavíkur. Þrír hreppsnefndarmenn 
Seltjarnarneshrepps mættn að vísn á nefndarfnndi og gáfn þá yfirlýsingn, að 
þeir værn andvigir þessari sameiningn, og þeir vildn alls ekki taka þátt í samn- 
ingnm nm þetta mál. Minni hlnti nefndarinnar telnr samt þörf Reykjavfknrbæjar 
svo rfka, að hún verði að ganga i fyrirrúmi fyrir vilja breppsnefndar Seltjarnar- 
neshrepps i þessn máli, enda mnndi sameining Skildinganess gegn hæfilegn 
endnrgjaldi til hreppsins alls ekki verða til tjóns fyrir hann, siðnr en svo, og 
óefað til hagsbóta fyrir íbúa Skildinganess og Þormóðsstaða. Hinsvegar virðist, 
eftir nndirtektnm hreppsnefndar, tilgangslanst að heimta frekari samninganmleit- 
anir nm málið milli hreppsnefndar og bæjarstjórnar Reykjavfknr. Eðlileg lansn 
málsins er sú ein, að frv. verði samþykkt, og, ef á þarf að halda, að beitt verði 
ákvæðnm siðari málsgr. 3. gr., að þriggja manna gerð sknli dæma nm endanleg 
fjárskipti milli hreppsins og bæjarins, þar á meðal skaðabótagreiðsln til hreppsins.

Leggnr minni hl. þvi til, að frv. verði samþ. óbreytt.

Alþingi, 19. marz 1930.

Héðinn Valdimarsson, Gnnnar Signrðsson.
frsm.

Þingskjal 328- 330

Nd. 329. Breytingartillögur

við brtt. á þskj. 302 og 323 [Fjárlög].

I. Frá Bjarna Ásgtírssgni.
Varatill. við brtt. 302, L. Við 18. gr. II. i. 56 (Snsie Briem).

Fyrir »1000« kemnr ...................................................... 800

II. Frá ólafi Thors.
Við brtt. 323.

Orðin »er sé tekið innanlands« falla niður.

Ed. 330. Breytingartillögur

við fmmvarp til laga nm söln prestssetnrsjarðarinnar Hólma i Reyðarfirði.

Frá Jóni Jónssyni.

1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Að fengnnm tillögnm bisknps og samþykki sóknarprests skal rikis- 

stjórninni heimiit að selja Eskifjarðarhreppi prestssetnrsjörðina Hólma i 
Reyðarfirði, með húsnm, innstæðnkúgildnm, hlnnnindnm og ftöknm þeim,
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er staðnnm fylgja, enda hafi Reyðarfjarðarhreppi verið gefinn kostnr á 
hreppaskipting, er sanngjðrnmegi telja&l.

2. Við 2. gr. Greinin falli bnrt.
3. Við 3. gr. Orðin »eða þvf, sem selt verðnra falli bnrt.

Ed. 331. NefndaraUt

um frv. til laga um breyting á lögnm nr. 86, 14. nóv. 1917, nm fiskiveiðasam- 
þykktir og lendingarsjóði.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin leggnr til, að frv. verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGU.
Frumvarpsgréinin orðist svo:
Fyrir »30 smálestira i 1. og 6. gr. laganna kemnr: 60 smálestir.

Alþingi, 21. marz 1930.

Erlingnr Friðjónsson, Ingvar Pálmason, H. Steinsson, 
form. fnndaskrifari. frsm.

Nd. 332. Nefndarálit

nm frv. til laga nm heimild handa rikisstjórninni til að veita lögfræðikandldat 
Jóni Emil Ólafssyni embætti á íslandi.

Frá allsherjarnefnd.

Jón Emil Ólafsson lögfræðingnr, er frv. ræðir nm, befir sótt nm, að sér 
yrði veittnr samskonar réttnr til embætta á íslandi eins og hann hefði lokið 
lagaprófi við Háskóla íslands.

Eftir að hafa rannsakað skjöl þan og skfrteini, er hann hefir sent nefnd- 
inni, svo sem nmsögn lagadeildar háskólans, fellst nefndin á að verða við beiðni 
umsækjanda, og leggnr þvi til, að frv. verði samþykkt óbreytt.

Alþingi, 21. marz 1930.

Gnnnar Signrðsson, Héðinn Valdimarsson,
form. og frsm. fnndaskrifari.

Magnús Guðmnndsson. Magnús Torfason. Hákon J. Kristófersson.
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Ed. 333. Fnimvarp

til laga um bændaskóla.
(Eftir 2. umr. i Ed.).

1. gr.
Þar til öðruvísi verður ákveðið sknlu vera tveir skólar á landi hér, er 

veiti bændaefnum nauðsynlega undirbúningsmenntun og sérþekking til undir- 
búnings stöðu þeirra. Skal annar skólinn vera á Hólum í Hjaltadal, en hinn á 
Hvanneyri í Borgarfirði. Skólarnir nefnast bændaskólar.

2. gr.
Á skólajörðunum skulu vera hæfilega stór fyrirmyndarbú, rekin á 

kostnað rikissjóðs, og veita skólastjórar þeim forstöðu. Þar skulu fram fara 
hagnýtar tilraunir á ýmsum sviðum landbúnaðarins, svo sem í jarðrækt, kyn- 
bótum búfjár og öðru, er að búfjárrækt lýtur.

1 landi skólajarðanna má, ef fært þykir, koma upp nýbýlum, er ætluð 
séu kennurum skólanna til ábúðar.

3. gr.
Við hvorn skóla skulu vera 4 fastir kennarar og er einn þeirra skóla- 

stjóri. Hefir hann aðalumsjón með nemendum skólans, húsum bans og 
áhöldum. Kennarar hafa allir leigulausa ibúð i skólanum. Fái kennarar ábúð 
á nýbýlum i landi skólajarðanna samkv. 2. gr„ skulu þeir gjalda leigu fyrir 
landsnytjar og þau hús, er þeir fá til afnota umfram hæfilega kennaraibúð. 
Að öðru leyti fer um launakjör kennara eftir launalögum.

4. gr.
í hvorum skóla eru 2 deildir, búfræðideild með tveimur bekkjnm og 

bændadeild, sem er aðeins einn bekkur.
Skólaárið er frá 15. október til 30. april i búfræðideild, en i bænda- 

deild frá' 15. október til 15. maí.

5. gr.
Þessi eru skilyrði fyrir inntöku i hvora deild:

a. Að umsækjandi i búfræðideild sé að minnsta kosti 17 ára, en i bænda- 
deild 18 ára.

b. Að hann sé ekki haldinn neinum smitandi sjúkdómi.
c. Að hann fullnægi um þekking þeim skilvrðum fyrir inntöku, sem sett 

verða i reglngerð.
6- gr.

1 búfræðideild skólans skal kennslan vera bæði bókleg og verkleg. 
Bóklega kennslan skal fara fram með fyrirlestrum, að þvi Ieyti sem betur 
þykir henta.
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Þessar námsgreinar skal kenna bóklega: íslenzku, stærðfræði og reikn- 
ingsbald, þjóðfélagsfraeði, búnaðarhagfræði, hagsögu og landbúnaðarlöggjöf 
Islands og nágrannalandanna, landafræði, einkum viðskiptalandafræði, grasa- 
fræði, eðlisfræði, efnafræði, jarðfræði, liffærar og lifeðlisfræði búfjár, jarð- 
ræktarfræði, búfjárfræði, mjólkurfræði, arfgengisfræði og verkfærafræði.

1 bændadeild skal kenna allar hinar sömu námsgreinar sem i búfræði- 
deild. Þó er skólastjóra heimilt að fella niður kennslu í einstöku undirbún- 
ingsnámsgreinum, ef bann telur fært.

1 bændadeild sé kennslan þeim mun yfirgripsminni sem námstiminn 
er þar styttri en i búfræðideild, og skal þá i öllum undirbúningsnámsgreinum 
leggja aðaláherzlu á það, sem nauðsynlegt er til skilnings á búfræðinni, og i 
henni á það, sem að mestu gagni má koma bændum i daglegu starfi þeirra.

í báðum deildum skal ennfremur kenna: Handavinnu (smiðar), land- 
mælingar, steinsteypugerð, söng, leikfimi og iþróttir, og auk þess i búfræði-
deild dráttlist og kortagerð.

Heimilt er atvinnumálaráðnneytinu að fjölga eða fækka námsgreinum 
i hvorri deild skólans fyrir sig, ef skólastjóri mælir með.

1 reglugerð skal kveða nánar á um allt fyrirkomulag kennslunnar.

7. gr.
Auk kennslu samkv. 6. gr. skal veita verklega kennslu.
Fyrir nemendur búfræðideildar skal kennslan standa yfir eitt sumar. 

Leggja skal aðaláherzluna á að kenna öll venjuleg jarðabótastörf með ný- 
tizkuaðferðum, einkanlega með hestum og hestverkfærum. Svo skulu og 
nemendur stunda heyskaparvinnu og önnur heimilisstörf, allt eftir nánari 
ákvæðum reglugerðar.

Fyrir nemendur bændadeildar skal kennslan standa yfir i 6—8 vikur 
fyrir eða eftir slátt, og skulu nemendur á þeim tima vinna eingöngu að 
jarðabótum, eftir nánari ákvæðum reglugerðar.

Allir nemendur skólans skulu eiga kost á og hafa skyldu til að kynna 
sér og fylgjast með rekstri skólabúsins allan þann tima, er þeir dvelja við 
skólann, og getur skólastjóri heimtað af þeim skýrslu eða ritgerðir, er sýni, 
að þeir hafi kynnt sér rekstur búsins.

Það skal vera aðalreglan, að nemendur búfræðideildar stundi verklega 
námið sumarið miili námsvetranna, en nemendur bændadeildar sumarið á 
undan námsvetrinum.

8. gr.
Gjalda skal nemendum, sem taka þátt i verklegu námi, kaup fyrir 

vinnu þeirra, eftir þvi sem reglugerð kveður nanar á um.

9. gr.
Verklega námið skal fara fram á skólajörðunum, eftir þvi sem hægt 

er að koma við, en verði verketni ekki nægilegt á skólastaðnum, skal skóla- 
stjóra skylt, i samráði við atvinnumálaráðuneytið, að útvega nemendum verk-
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lega kennslu annarsstaðar, á tilraunabúum og búum, er styrks njóta af opin- 
beru fé. Semja má og við einstaka menn, ef þeir eru til þess hæfir, um að 
veita nemendum kennslu i jarðyrkju.

Ferðakostnað, er nemendur hafa af för sinni frá skólanum til verklegs 
náms, skulu þeir fá greiddan af fé skólans.

10. gr.
Árspróf og burtfararpróf skal halda við skólana í lok skólaárs i þeim 

námsgreinum, sem kenndar eru t ársdeildunum. Heimilt er, að utanskólanem- 
endur gangi undir ársprófin.

Að loknu verklegu námi hvorrar deildar skal og fara fram verk- 
legt próf.

Enginn geturfengið burtfararprófsskírteini frá skólunum, fyrr en hann. 
hefir staðizt burtfararpróf i jarðyrkju.

í reglugerð skal kveða nánar á um próf við skólana.

11. gr.
Heimilt er, ef þörf krefur til þess að fá nemendur i aðaldeildir skól- 

anna nægilega vel undirbúna, að hafa við skólana undirbúningsdeild, ef því 
verður við komið án aukins húsakosts, og íer þá um fyrirkomulag hennar 
og starf eftir reglugerð, er atvinnumálaráðherra setur.

12. gr.
Búnaðarráðunautar og dýralæknar í opinberri þjónustu eru skyldir til 

að aðstoða við kennslu i bændaskólunum.

13. gr.
Skólastjóri skal sjá um það, að nemendur bændaskólanna eigi kost á 

ódýrri þjónustu á skólastaðnum og geti haft sameiginlegt mötuneyti, sem hon- 
um ber þó að hafa með eftirlit.

Heimavist skal vera i skólanum fyrir alla nemendur.

14. gr.
Atvinnumálaráðuneytið hefir á hendi yfirstjórn bændaskólanna og gef- 

ur út reglugerð fyrir þá, er meðal annars kveður nánar á um inntökuskilyrði, 
námsskeið i sambándi við skólana, fyrirkomulag kennslunnar og um próf.

15. gr.
Kostnaður við að gera skólana úr garði samkvæmt lögum þessum 

greiðist úr rikissjóði. Svo greiðir hann og öll árleg útgjöld þeirra.

16. gr-
Út aí breytingum þeim á rekstri skólabúanna, sem lög þessi hafa i 

för með sér, skal atvinnumálaráðuneytið leita samninga við núverandi skóla-



stjóra. Ef viðunandi samningar nást ékki, koma ákvæði 2. gr. til framkviemda 
þegar næst verða skólastjóraskipti.

Að öðru leyti koma lög þessi til framkvæmda 15. okt. 1930.

17. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 48, 10. nóv. 1905, um 

bændaskóla, og lög nr. 25, 7. mai 1928, um viðauka við þau lög.
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Nd. 334. Nefndarálit

um frv. til laga um löggilding verzlunarstaðar i Selárvik i Árskógsbreppi.

Frá allsherjarnefnd.

Með skirskotun til greiuargerðar frv. leggur nefndin til, að frv. verði sam 
þykkt óbreytt.

Alþingi, 21. marz 1930.

Gunnar Sigurðsson, Héðinn Valdimarsson, Magnús Guðmundsson, 
formaður. fundaskrifari. frsm.

Magnús Torfason. Hákon J. Kristófersson.

Ed. 335. Nefndarálit

um frv. til laga um gagnfræðaskóla.

Frá minni hl. menntamálanefndar.

Ég hefi ekki getað orðið samferða meiri hlntanum í þessu máli, sakir 
þess, að þótt ég telji frv. viðunandi i aðalatriðum fyrir smærri kaupstaðina, þá 
er það mjög fjarri þvi að fela i sér viðunandi úriausn á framhaldsfræðslunni 
fyrir Reykjavik, þar sem fjölmenni er meira en i öllum hinum kaupstöðunum 
samanlagt.

Fyrst verð ég að vikja að nokkrum ummælum um skólamál Reykjavikur 
i greinargerð frv., sem þeir Ingvar Pálmason og Erlingnr Friðjónsson bera þing- 
lega ábyrgð á, en auðsjáanlega eru rituð af Jónasi Jónssyni dómsmálaráðherra. 
Þar segir meðal annars: »1 Reykjavik hefir aldrei .verið neinn eiginlegur aiþýðu- 
skóli, fyrr en Aiþingi stofnsetti ungmennaskóla þann, sem starfað hefir nú i tvo 
vetur. Var það ástand orðið beinlinis þjóðhættnlegt, þar sem i höfuðstaðnum 
býr um fjórði hluti allra landsmanna................. I Reykjavik hafa ráðandi menn



basjarins sýnt svo átakanlegt hirðnleysi um málið, að ekki varð við nnandia 
o. s. frv.

Sannleiknrinn um þetta er sá, að sem stendnr ern þessir alþýðnskólar 
i Reykjavík:
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Tala
nemenda

Skóla-
gjöld

Gagnfræðádeild Menntaskólans ... ............ 96 150 kr.
Gagnfræðaskóli Reykvikinga........................... 83 150 -
Ungmennaskólinn .............................................. 72 75 —
Kvölddeild sama skóla..................................... 28 60 —
Kvennaskólinn...................................................... 99 100 —
Hússtjórnardeild sama skóla... ............ 24 50 —
Verzlnnarskólinn .............................................. 108 200 —
Kvólddéild sama skóla............................. ... 25 105 —
Iðnskólinn............................................................... 290 75 —

Nemendur samtals 825

Ennfremnr má nefna Samvinnnskólann með kringnm 40 nemendur og 
framhaidsbekki barnaskólans (7; og 8. bekk) með 350 nemendnm, flestnm á 
skólaskyldualdri, sem lokið hafa fnllnaðarprófi hinnar lögskipuðn barnafræðsln. 
Þar við bætast sVornokkrir smærri einkaskólar.

Þessi stntta skýrsla ætti að nægja til þess að sýna, hver fjarstæða það 
er, að i Reykjavik hafi saldrei verið neinn eiginlegnr alþýðuskóiic fyrr en Ung- 
mennaskólinn kom. Hinir eru allir eldri en hann, nema einn, sem er jafngamall 
honum, og hafa samtals sjöfalt eða áttfalt fleiri nemendnr en bann. En að 
heildinni til hafa þessir skólar hvilt léttara á rikissjóði en skólar landsins yfir- 
leitt. Reykvikingar hafa kostað þá að langmestn leyti sjálfir með skólagjóldum 
og á annan hátt. Þakkirnar fyrir þetta frá æðstn stöðnm ern svo þær, að »í 
Reykjavik hafa ráðandi menn bæjárins sýnt svo ídakanlegt hirðuleysi um málið, 
að ekki varð við nnandi vegna alþjóðlegra hagsmnnat. öll hin tilfærðn nmmæli 
bera á sér snið lélegnstn tegnndar óvandaðrar blaðamennsku, en eru gersamlega 
ósamboðin ráðherra.

Ýmislegt er fleira skakkt og ónákvæmt í greinargerðinni, svo sem það, 
að Gagnfræðaskólinn á Aknreyri. sé elztur allra alþýðnskóla á íslandi, 50 ára. 
Kvennaskólinn í Reykjavik er eldri. Skiptir þetta anðvitað litlu máli, en ber vott 
um mjög óviðeigandi hroðvirkni. '

Þá skal ég vikja að ágöllum frv. að því er snertir úrlausn skólamála 
Reykjaviknr. Það þarf ekki annað en að líta á skrána yfir framhaldsskólana, 
sem nú eru; i Reykjavík og vaxið hafa að mestn upp úr eðlilegri þörf bæjarbúa 
við lftinn stuðning úr rikissjóði, til þess að sjá það, að hér í tjölmenninu hæfir 
ekki samskonar framheldsftæðsla (»nngmennafræðsla« svonefnd) öllnm. Fjól- 
mennið þvingar Jfratt mikln viðtækari verkaskiptiogn í atvinnnlífinu heldur en 
þá, sem kemnr til greina i fámenni. Þessi verkaskipting i atvinnuliflnu gerir 
harðar kröfur til sérmeontnnar, ag þær sivaxandi, og þessum kröfnm verða skói- 
arnir að fuilnægja, að þvilfeytí, sem til þeirra kasta kemur. Verzlnnarskólinn,



801

IðDskólino og Kvennaskólinn með hússtjórnardeild sinni ern talandi vottnr um 
þörfina á aðgreiningn skólanámsins til nndirbúnings nndir mismnnandi störf 
1 lifinn.

Nú er svo ástatt nm þessa skóla hér i Reykjavík, að húsnæðisvandræði 
er allra þeirra stærsta mein. Iðnaðarmannastétt bæjarins byggði á sinnm tíma 
skólahús fyrir Iðntkólann, sem nú er orðinn fjölmennasti skóli landsins að nem- 
endatöln. Húsnæðið er orðið of litið og ekki að ölln leyti samsvarandi kröfnm 
nútimans. Þessi skóli starfar eingöngn að kvöldinn, en brýn þörf orðin að dag- 
skóla fyrir framhaldskennsln i iðnfræðnm. Verzlnnarskólinn, sem er næstnr að 
fjölmenni, býr i allsendis ófnllnægjandi leignhúsnæði. Gagnfreeðaskóli Regknikinga 
er einnig húsnæðislans, Ungmennaskólinn sömnleiðis. Sé nú litið yfir þessa skóla 
í heild, sem ern húsnæðislansir eða búa við ófnllnægjandi húsnæði, þá sést, að 
sem stendnr ern þar samtals 263 nemendur að deginnm og 343 að kvöldinn. 
Verðí gagnfræðadeild Menntaskólans lögð aíveg niðnr, svo sem ráðgert er i frv. 
nm þann skóla, sem þingdeildin þegar hefir afgreitt, má telja vist, að tilsvarandi 
tala nemenda leiti i Gagnfræðaskólann og e. t. v. að litlu leyti i Ungmenna- 
skólann. Ennfremnr verðnr að reikna með áframhaldandi vexti bæjarins meðan 
úrlansn málsins stendnr yfir, og er þá greinilegt, að skólabúsnæði vantar fyrir 
a. m. k. 400 dagskólanemendnr og ámóta marga kvóldskólanemendnr — til að 
byrja með.

Þaö liggnr nú i angnm nppi, að anðveldast er að fnllnægja þessari hús- 
næðisþörf með einni myndarlegri skólabyggingn, sem rúmi a. m. k. 400 nem- 
endnr tii að byrja mqð og anka megi siðar, og liggja til þess tvær höfnðástæðnr. 
önnnr sú, að ein bygging verðnr ódýrari en fleiri með jafnmikln kennslnrúmi 
fyrir það, að ýmislegt húspiáss annað en kennslnstofnrnar getnr þá verið sam- 
eiginlegt fyrir alla skólana, ef þeir ern i einn húsi, og má fyrir þá sök komast 
af með minna heildarhúsnæði. Hin sú, að ef byggja ætti sératök skólahúsin, 3 
eða 4, þá þyrfti mikln meira kennslnrúm, sakir þess að i hverjnm skóla þarf 
húsnseði fyrir þá nemendatöln, sem mest er þar samtimis. Þar sem Iðnskólinn 
hefir nær 300 kvöldnemendnr, en hinir skólarnir fijótlega nm 400 dagnemendnr, 
þyrfti að byggja kennslnstofnr fyrir 700 nemendnr, ef skólahúsin eru aðskilin, i 
staðinn fyrir 400, ef þan ern sameinnð.

Fyrir þessari úrlansn málsins er nú séð með frv. þvi nm samskóla Reykja- 
viknr, sem nú liggnr fyrir Nd. og efalanst felnr i sér þá einn fnllnægjandi nppá- 
stnngn nm alþýðnskólamál Reykjaviknr, sem enn befir komið fram. Ég fór þó 
ekki fram á það i nefndinni, að þvi máli væri á neinn hátt blandað inn i þetta 
frv. Aðeins fór ég fram á lltinn viðanka við 18. gr. frv. Þar er ákveðið, að ríkis- 
sjóðnr leggi fram allt að 90 þús. kr. til húsgerðar handa gagnfræðaskóla í Rvík., 
gegn 135 þús. kr. frá Reykjavfknrbæ. Viðankinn, sem ég óskaði eftir, var nú sá, 
að heimilað yrði, ef nm það næðist samkomnlag milli allra aðilja, og þá einnig 
rikisstjórnarinnar, að þessi framlög mættn, ásamt öðrn fé, er til þess fengist, 
ganga til sameiginlegrar byggingar fyrir Gagnfræðaskólann, Iðnskólann og Verzl- 
nnarskólann. Annar af meðnefndarmönnnm minnm (PH) viðurkenndi rökin fyrir 
þessn, en vildi þó ekki styðja tillögn nm það nema með samþykki kennslnmála- 
ráðherra. Var þess leitað, en fékkst ekki, og tók ég þá þann kost að kljúfa nefnd-

▲Iþt. 1030. ▲. (42. Iðggjafarþing). 101
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ina. Hinsvegai get ég nú ekki, eftir að andstaða ráðheirans gegn skynsamlegri 
hugsun á þessn sviði er svo ber orðin, látið mér nægja að orða þetta sem heim- 
ild fyrir stjórnina, og haga ég brtt. minnm samkv. þvi. Að öðrn leyti mnn ég gera 
grein fyrir afstöðn minni til frnmvarpsins og tii brtt. meiri hlutans i framsögn.

Alþingi, 21. marz 1930.

Jón Þorláksson.

Þingskjal 335—338

Ed. 336. Breytingartillögur

við frv. til laga um gagnfræðaskóla og við brtt. á þskj. 294.

Frá minni hlnta menntamálanefndar (JÞ).

1. Við 4. gr. Orðin »með leyfl kennslnmálastjórnar* falli bnrt.
2. Við 2. brtt. á þskj. 294. í stað »Aftan við greinina bætist* komi: Á eftir 

»fnllra 13 ára« bætist inn i o. s. frv.
3. Við 18. gr. Greinin orðist svo:

Rfkissjóður leggur fram á árnnnm 1930, 1931 og 1932 samtals 90 þns. 
kr. vegna Gagnfræðaskólans, til byggingar sameiginlegs skólahúss fyrir þann 
skóla, Iðnskólann og Verzlnnarskólann, að þvi tilskildn, að bæjarsjóður leggi 
fram vegna Gagnfræðaskólans 135 þús. kr. á sama tíma, og að samkomnlag 
náist að öðru leyti við bæjarstjórn Reykjavikur og við eigendnr Iðnskólans 
og Verzlunarskólans nm fjárframlög til skólabyggingarinnar vegna þeirra 
skóla, með þeim styrk af rikissjóði, sem til þess yrði ákveðinn. Það er og 
tilskilið, að Reykjaviknrbær sjái skólannm ókeypis fyrir lóð, er kennslnmála- 
ráðnneytið tekur gilda.

Ed. 337. BreytingartiHaga

við brtt. á þskj. 330 [Hólmar 1 Reyðarfirði].
Frá Jóni Jónssyni.

Við 3. brtt.
Bieytingartillagan orðist svo: Greinin falli bnrt.

Nd. 338. Frumvarp

til laga um geldingu húsdýra.
Frá landbúnaðarnefnd.

1. gr.
Hesta og naut, sem gelda þarf, skal svæfa áður en gelding fer fram.
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2. gr.
Sýslunefndir hlutist til um, að bæfilega margir geldingamenn séu í 

hverri sýslu. Skulu þeir hafa lært að fara með svæfingarefni (Cloroform) og 
einnig aflað sér þeirrar þekkingar og leikni, sem þarf til að inna verkið vel 
af hendi, og hafa fengið um það vottorð frá dýralækni eða héraðslækni. 
Þeim skal heimilt að gera kaup á svæfingarefni hindrunarlaust, þar sem leyfð 
er sala á þvi.

3. gr.
Brot gegn lögum þessum varðar sektum, 50—500 kr., nema þyngri 

refsing liggi við samkvæmt öðrum gildandi lögum.

4. gr.
Lög þessi ganga i gildi 1. jan. 1931.

Greinargerð.
Gelding húsdýra hefir löngntn verið mjög ómannúðleg hér á landi. Þessi 

margra alda ósiðnr verðnr að leggjast niðnr sem allra fyrst fyrir fullt og allt, 
en það gerist ekki á stntlnm tfma, nema með lagaákvæðnm, þó vitanlegt sé, að 
nokkrir dýravinir ern þegar búnir að taka npp þá aðferð.sem frv. þetta stefnir að.

Það verðnr að teljast nanðsynlegt, að komið sé i veg fyrir, að húsdýrin 
okkar mæti hér eftir hinni grimmdarlegn meðferð við geldingnna, sem hingað til 
hefir viðgengizt, og þvf er þetta frv. komið fram.

Þetta frnmvarp er flutt að tilhlntnn Dýraverndnnarfélags íslands, og vili 
félagið, að lógin nái til allra okkar húsdýra; en nefndin sér það ekki fært að 
lögbjóða nú þegar, að t. d. nnglömb sknli svæfð meðan þau ern gelt; óvísthvern- 
ig það gengi, enda er nú ekki algengt, að lömbin sén gelt; hitt er orðið almenn- 
ara, að þan ern seld til slátrnnar á hanstin.

Þá sjaldan að eldri hrútar verða geltir, þá mnnn menn fljótt komast á 
að svæfa þá eins og nant og hesta. Hið sama má segja meðhnndana, hina tryggn 
vini mannanna.

Nefndin telnr óþarft að fara fleiri orðmn nm nauðsyn þessara laga, eða 
nm þann menningaranka, sem þan fela i sér, en treystir hinsvegar á Alþingi, 
að það sjái metnað sinn i þvi að samþykkja frnmvarpið á þessn þingi.

Ed. 339. Nefndarálit

nm frv. til laga nm fræðslnmálastjórn.

Frá menntamálanefnd.

Nefndin heflr orðið ásátt nm að bera fram sameiginlegt nefndarálit, þó á 
þeim grnndvelli, að einn nefndarmanna (JÞ) vill fella úr frv. 4.—10. gr., en
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samþykkja það að öðru leyti, en hinir tveir (EF og PH) vilja samþykkja frv. i 
heild með eftirfarandi

BREYTINGU.

Við 7. gr. Aftan við greinina bstist: Kostnaður, sem af prófnm leiðir, 
greiðist hér eftir úr sveitar- eða bæjarsjóðnm, enda sknln skólanefndir skipa 
prófdómendnr.

Alþingi, 21. marz 1930.

Páll Hermannsson, Erlingur Friðjónsson, Jón Porláksson,
form. og frsm. fnndaskr. með fyrirvara.

Þiugskjal 339—340

Nd. 340. Frumvarp

til laga um greiðslu verkkaups.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1. gr.
Verkkaup skal greitt með gjaldgengum peningum starfsmönnum öllum 

og daglaunamönnum við verzlanir, verksmiðjur og náma, hásetum og öðrum 
starfsmönnum á skipum, sem á fiskiveiðar ganga, síldveiðar eða hvalveiðar, 
hvort sem eru seglskip, mótorbátar eða gufuskip, nema verkkaupið sé hluti 
af aflanum sjálfum, svo og starfsmönnum og daglaunamönnum þeim, er á 
landi vinna hverja þá vinnu, er af útgerð skipanna leiðir, og má eigi greiða 
kaupið með skuldajöfnuði, nema svo hafi áður verið sérstaklega um samið,

Sama er og, ef verk er unnið í ákvæðisvinnu við einhverja þessa at- 
vinnugrein.

2. gr.
Verkafólki, sem vinnur daglaunavinnu i landi við verksmiðjur, verzl- 

anir, byggingar, istöku og útgerð og ennfremur við fermingu og affermingu 
skipa og báta, svo og iðnaðarmönnum, er vinna hjá öðrum að iðn sinni, skal 
greitt verkkaupið vikulega að minnsta kosti, nema öðruvísi sé um samið.

Ákvæði um þetta nær þó ekki til venjulegrar sveitavinnu, þar sem 
verkafólkið fær húsnæði og fæði sem hluta verkkaupsins.

3. gr.
Nú vinnur verkafólk slik verk, sem um getur i 2. gr. fyrstu málsgr., 

i ákvæðisvinnu, og skal þá verkkaupið greitt að minnsta kosti vikulega, ef 
verkinu eða verkshluta, sem kauptaxtinn eða umsamin upphæð verkkaups 
miðast við, er lokið á þeim tíma, en ella, sé ekki öðrnvisi um samið, þegar 
verkinu er lokið.
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Sama gildir um iðnaðarmenn, er taka að sér verk og vinna það 
fyrir ákveðið kaup eða taka að sér verk i ákvæðisvinnu, ef iðnaðarmaður 
vinnur verkið einn eða með venzlamönnum sínum, með atvinnufélaga eða 
með nemendum, er hann hefir tekið til iðnnáms.

4. gr.
Heimilt er verkafólki og iðnaðarmönnum að krefjast þess, að mál út 

af greiðslu verkkaups samkvæmt lögum þessum sæti meðferð einkalögreglu- 
mála. Má þá reka mál i þeirri þinghá, þar sem verkið hefir verið unnið, og 
skoðast atvinnurekandi eða umboðsmaður hans þar sem aðili, þótt þeir eigi 
heimilisvarnarþing annarsstaðar.

Réttargjöld skulu eigi greidd i málum þessum.

5. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 4, 14. febrúar 1902, um 

greiðslu verkkaups, og lög um viðauka við þau lög, nr. 55, 31. mai 1927.

6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. 341. Lðff

nm veiting rikisborgararéttar.

(Afgreidd frá Gd. 22. marz).

Ríkisborgararétt skulu öðlast:
1. Emanuel Reinfried Heinrich Cortes, prentari í Reykjavik, fæddur í Sviþjóð.
2. Oskar Tander Berg Ellefsen, vélamaður á Siglufirði, fæddur i Noregi.
3. Friedrich Ludvig Detlev Fahning, járnsmiður i Reykjavik, fæddur 1 

Þýzkalandi.
4. Frantz Adolph Hákansson, fyrrv. veitingam. i Reykjavik, fæddur i Danmörku.
5. Karl Oscar Hedlund, rennismiður i Reykjavik, fæddur i Sviþjóð.
6. Almar Viktor Normann, lýsismatsm. i Reykjavik, fæddur i Noregi.
7. Jóhann Severin SjurSen, sjómaður i Hafnarfirði, fæddur i Noregt
8. Peter Jakob Andreassen Steðensen, verkam. i Reykjavik, fæddur i Noregi.
9. Harald Elisar Svendsaas, vélstjóri i Neskaupstað, fæddur i Noregi.

10. Bror Westerlund, forstjóri i Hafnarfirði, fæddur i Sviþjóð.
11. Ernst Josef Ossian Westlnnd, vélfræðingur i Reykjavlk, fæddur í Sviþjóð.
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Nd. 342. Frumvarp

til laga um mat á kjöti til útflutnings.

Frá landbúnaðarnefnd.

1. gr.
Allt kjöt, sem flutt er héðan af landi, skal metið og flokkað eftir teg- 

undum og gæðum af kjötmatsmönnum undir umsjón yfirmatsmanna. Slátrun 
skal fara fram i þrifalegum húsakynnum og svo rúmgóðum, að kjötið geti 
kólnað nægilega fljótt og skemmdalaust. Slátrunin skal vera þrifaleg og kjötið 
hreint og óskemmt. Flokkun kjötsins skal vera nákvæm, og setur atvinnu- 
málaráðuneytið reglur um meðferð kjötsins, læknisskoðun, frystingu, söltun 
og umbúðir og allt það, sem viðkemur kjötverkuninni.

2. gr.
Læknisskoðun og stimplun skal fara fram á öllu kjöti, sem til útflutn- 

ings er ætlað, áður en söltun eða frysting fer tram, samkvæmt lögum um 
merking á kjöti, nr. 7, 13. sept. 1912.

Nú reynist ókleift að fá hæfan lækni til stimplunar á einbverjum slátr- 
unarstað, og getur þá stjórnarráðið veitt undanþágu frá stimpluninni fyrir eitt 
ár i senn, en ætið skulu þær tunnur, sem óstimplað kjöt er saltað í, merktar 
sérstöku merki, og setur stjórnarráðið nánari reglur um það.

Frosið kjöt má ekki flytja úr landi, nema það sé áður skoðað af lög- 
giltum lækni. Atvinnumálaráðuneytið getur þó veitt undanþágu frá þessu á- 
kvæði, ef sérstakar ástæður mæla með og yfirmatsmaður á frosnu kjöti mælir 
með undanþágunni.

Læknir getur neitað að stimpla það kjöt, sem bann telur eigi bæft til 
útflutnings sökum megurðar, ólireininda og þess, að illa hefir verið flegið, eða 
annara skemmda. Skal læknir jafnframt tilkynna hlutaðeigandi yfírmatsmanni 
misfellurnar.

3. gr,
Atvinnumálaráðuneytið getur, ef þess er óskað, löggilt sláturbús og 

frystibús, þar sem fé er slátrað og kjötið fryst til útflutnings, ef búsin eru svo 
fullkomin að gerð og öllum útbúnaði, að öruggt þyki, að hægt sé þess vegna 
að fullnægja itarlegum heilbrigðis- og hreinlætiskröfum. Atvinnumálaráðu- 
neytið heldur skrá yfir þessi löggiltu bús, þar sem hvert þeirra hefir sérstakt 
löggildingarmerki.

Sérstaka reglugerð skal setja um allan útbúnað hinna löggiltu húsa.

4. gr.
Hverja saltkjötstunnu skal merkjá á efra botn, eða báða botna, varan-
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legum og glöggum merkjum, bæði einkamerki hvers útflytjanda og tegundar- 
og flokksmerkjum kjötsins. Umbúðir um frosið kjöt skal merkja á sama bátt, 
og ennfremur sé festur merkimiði við hvert krof með greinilegu flokksmerki 
og einkamerki útflytjanda. Á aðra blið merkimiðans sé prentað læknisvottorð, 
undirskrifað af lækni þeim, sem skoðað hefir kjötið. Atvinnumálaráðuneytið 
setur nánari reglur um merkingu kjötsins og umbúðir.

5. gr.
Atvinnumálaráðuneytið skipar yfirmatsmenn á kjötinu. Skulu þeir 

sýna ábyggileg vottorð um það, að þeir hafi aflað sér þekkingar og æfingar á 
slátrunarstörfum i reglulegu sláturhúsi, ennfremur i meðferð kjöts, niður- 
söltun og frystingu. Þeir mega enga þóknun þiggja, hverju nafni sem nefnist, 
bjá neinum þeim, sem kjöt er metið fyrir, beldur ekki bjá skipstjórum á út- 
flutningsskipum né öðrum, sem við útflutning kjötsins eru riðnir. Ekki mega 
þeir heldur hafa með höndum sölu á kjöti til útlanda né neinskonar milligöngu 
i þvi efni, er þeir bafi hagnað af.

Yfirmatsmenn þessir skulu vera hæfilega margir fyrir allt landið, og 
ákveður atvinnumálaráðuneytið tölu þeirra og umdæmi þeirra hvers um sig. 
Að minnsta kosti einn þeirra skal hafa yfireftirlit með flokkun og meðferð 
á frosnu kjöti. Árleg laun yfirmatsmanns á frosnu kjöti skulu vera-800 krónur, 
en annara yfirkjötmatsmanna 600 kr„ auk ferðakostnaðar eftir sanngjörnum 
reikningi, er atvinnumálaráðuneytið úrskurðar. Hvorttveggja þetta, svo og 
annar kostnaður, er fljóta kann af yfirmati kjötsins, greiðist úr rikissjóði.

6. gr.
Lögreglustjóri skipar kjötmatsmenn, einn eða fleiri á hverjum stað, 

þar sem fé er slátrað til útflutnings. Fer um tölu þeirra og val ettir tillögu 
hlutaðeigandi yfirmatsmanns kjötsins i því umdæmi, að fengnum tillögum 
forstöðumanna sláturhúsa eða sláturfélaga.

Kjötmatsmenn annast hlutverk það og starf, sem þeim er falið með 
lögum þessum, samkvæmt erindisbréfi.

Kaup kjötmatsmanna á hverjum stað ákveða yfirmatsmenn i sam- 
ráði við forstöðumenn sláturhúsa eða hlutaðeigandi verzlanir, og greiðir út- 
flytjandi kaupið. Eigi mega kjötmatsmenn þiggja neina aukaþóknun eða 
hlunnindi af þeim, er þeir meta hjá eða riðnir eru við útflutning kjötsins, né 
vera þeim háðir á þann hátt, að ætla megi þá hlutdræga í matinu.

Nú vanrækir kjötmatsmaður starf sitt eða leysir það illa af hendi, að 
dómi yfirkjötmatsmanns, og skal yfirkjötmatsmanni þá heimilt að vikja hon- 
um frá um stundarsakir, en tilkynna skal hann hlutaðeigandi lögreglustjóra 
samstundis þessa ráðstöfun, sem þá vikur hinum brotlega matsmanni endan- 
lega frá störfum og skipar annan matsmann í hans stað.

7. gr.
Þar, sem kjöt er bæði fryst og saltað til útflutnings frá sama slátur- 

húsi, getur matsmaður á frystu kjöti einnig haft með höndum mat og eftirlit
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getið i erindisbréfi hans.
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8. gr.
Atvinnumálaráðuneytið semnr erindisbréf fyrir undirmatsmenn og setur 

þar nánari fyrirmæli um flokkun og mat kjötsins, nm frystingu kjötsins, söltnn 
þess og pæklun, um merking þess, um eftirlit með geymslu þess og útskipun, 
svo og um aðrar skyldur undirmatsmanna.

9. gr-
Kjötmatsmenn og yfirmatsmenn á kjöti skulu, áður en þeir taka til 

starfa, undirrita drengskaparvottorð um, að þeir vilii rækja starf sitt með alúð 
og samvizkusemi og fara eftir reglum þeim, er settar eru um það. Atvinnu- 
málaráðuneytið stilar þeim heitið.

10. gr.
Yfirmatsmenn á kjöti skuln ferðast um umdæmi sitt árlega, helzt á 

timabilinu frá 1. sept. til 31. okt., og koma á hvern stað, þar sem fé er slátr- 
að til útflutnings. Þeir skulu líta eftir húsum þeim, sem höfð eru til slátrnnar, 
kjötgeymslu og niðursöltunar, og finna að því við hlutaðeigendur, sem þeim 
þykir ábótavant i þessum efnum. Nú er á einhverjum stað eigi kleift að reka 
slátnrfé til sláturhúss, og getur atvinnumálaráðuneytið þá veitt undanþágu 
fyrir 1 ár i senn til þess, að slátra megi fénu úti á góðum blóðvelli, með 
þeim skilyrðum, er yfirmatsmaður setur, til þess að kjötið verði eigi fyrir 
neinum skemmdum, en sé hreint og vel verkað, en slikt kjöt má þó ekki 
flytja út öðruvfsi en saltað.

Yfirmatsmaður á frosnu kjöti skal, meðan slátrun stendur yfir að 
haustinu, koma svo oft á hvern slátrunarstað i umdæmi sinu, sem hann telur 
þörf og ástæður leyfa.

Yfirmatsmenn skulu lita eftir þvi, að á hverjum stað séu hæfir menn 
til slátrunarstarfa, kjötmats og kjötverkunar. Þeir skulu hvarvetna leiðbeina 
um slátrun og kjötmeðferð alla og leitast við að koma á sem beztri meðferð 
og fyllstu samræmi i meðferð og frágangi vörunnar. Yfirmatsmenn fá 3 
krónur i dagpeninga fyrir þá daga, sem þeir eru á ferðalagi i framantöldum 
erindum, og telst það með ferðakostnaði.

Atvinnumálaráðuneytið getur kvatt yfirmatsmenn saltkjötsins til funda 
á þeim tima, er þvi kemur saman um við þá, til þess að bera sig saman um 
hlutverk sitt samkvæmt lögum þessum og koma sem beztu samræmi á kjöt- 
matið og önnur störf kjötmatsmanna, ennfremur til þess að vera Iandsstjórn- 
inni til ráðuneytis um reglur þær, er hún setur um mat og meðferð kjötsihs, 
eða um breytingar á þeim reglum, sem i gildi eru.

Kaup fyrir þá daga, sem yfirmatsmenn eyða til funda þessara frá 
heimili sinu, greiðist úr rikissjóði eftir samkomulagi við stjórnarráðið, en nm 
ferðakostnaðinn fer samkvæmt ö. gr.
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11. gr.
Sá, sem flytur út eða lætur flytja út kjöt til sölu á útlendum markaði 

án þess að gæta fyrirmæla laga þessara um mat, flokkun og merking þess, 
sæti 1000—3000 kr. sektum til rikissjóðs. Með mál út af þessum brotum skal 
farið sem almenn lögreglúmál.

Um begningu fyrir brot kjötmatsmanna og yfírkjötmatsmanna gegn á- 
kvæðum þessara laga fer eftir binum almennu hegningarlögum.

12. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað og falla þá jafnframt úr gildi lög 

nr. 15, 10. sept. 1919, um mat á saltkjöti til útflutnings.

Greinargerð.

Framvarp þetta er flatt eftir tilmœiam atvinnamálaráðherra. Fylgdi því 
svo hljóðandi greinargerð:

Á siðnstn árnm hefir verið flntt út allmikið af frysta kjóti á erlendan 
markað. Hefir kjötið einkam og þvi nær eingöngn veríð selt til Englands, en 
nokknr von er nm, að nýir markaðir opnist, ef fnllnægt verðnr kröfam þeim, 
sem gerðar éru i hlntaðeigandi londnm nm meðferð kjötsins. Lög nr. 15, 10. 
sept. 1919, um mat á saltkjöti, mnn að þvi er þá vörn snertir mega teljast nokk- 
nrn veginn fnllnægjandi, en um frosið kjöt ern engin matslög til, og er eigi við 
það unandi eftir að þó orðinn er sá útflatningnr á frystn kjöti, sem nú er. Til 
þess að bæta úr þessa til bráðabirgða, var áríð 1928 að tilhlntnn atvinnu- 
málaráðnneytisins, i samráði við Samband isl. samvinnnfélaga, sendnr maðnr til 
New-Zealands til þess að kynna sér þar nokknð aðferðir við frystinga og meðferð 
á kjöti, svo að sem bezt væri við hæfi Englendinga, og gaf ráðuneytift eftir 
heimkoma hans út anglýsingn nm mat á frosnu kjöti, 10. sept. f. á., fyrír þá 
kjötútflytjendnr, sem mats óska, og hefir aaglýsing þessi inni að halda erindis- 
bréf fyrir eftirlitsmann með útflutningi á frystu kjöti. Mnn yfirleitt háfa verið 
farift eftir anglýsinga þessari um allan útflutning á frystu kjöti á siðastliðnn 
hansti. Ráðnneytina þykir þó þetta ófollnægjandi fyrirkomnlag og hefir þvf gert 
nokkrar breytingar á saltkjótmatslögnnnm frá 1919. þannig, að inn í þao eru tekin 
nanðsynleg ákvæði nm mat á frystu útflntningskjöti. Er ætlazt til, að lögin taki 
eftirleiðis, ef frv. þetta verðnr að lógnm, til alls útflntnings á kjöti héðan af landi.

Um einstakar greinar framvarpsins virðist ekki þörf að ræða. Þó skal 
það tekift fram nm 3. gr., að ráðaneytið telnr rétt, að þvi sé veitt heimild til 
löggildingar þeirrar, sem þar ræðir nm á slátarhúsam og frystihúsum, með því 
að þess er krafizt i samnm löndam, að kjöt það, sem þangað flyzt, sé tilreitt í 
slikam löggiltnm slátnrhúsnm í útflntningslandina.

Alþt, 1930. A. (tí. löggjafarþing). 102
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Nd. 343. Frumvarp

til laga um lax- og silungsveiði.

Flm.: Jörundur Brynjólfsson.

I. KAFLI.

Orðaskýringar.

1. gr.
I lögum þessum merkja:
Drættir: Allir þeir staðir i veiðivatni, þar sem ádráttarveiði verður við 

komið.
Fastar veiðivélar: Öli veiðitæki, sem fest eru í vatni og fiskur getur 

ánetjazt í eða króazt, svo sem lagnet, króknet, kistur og girðingar.
Fiskihverfi: Veiðivatn eða vötn, sem sami fiskstofn byggir og fer 

um fram og aftur, eða ætla má að sami fiskstofn byggi og fari um fram 
og aftur, þá er ræktaður hefir verið.

Fiskrækt: Hverskonar aðgerðir, sein ætla má, að skapi eða auki 
fiskmagn veiðivatns, svo sem klak, flutningur fiskseiða i vatnið, friðun á 
fiski, eyðing sels og annars veiðivargs og aðgerðir til að greiða fyrir 
fiskför um vatn.

Fiskur: Lax og silungur.
Fiskvegir: Hverskonar mannvlrki, er gera veiðivötn fiskgeng eða 

gera fiski auðveldari för um þau.
Göngusilungur: Silungur, er gengur úr sjó í ferskt vatn, svo sem sjó- 

birtingur og sjóreyður.
Lagnir: Allir þeir staðir í veiðivatni, þar sem föstum veiðitækjum 

verðui við komið.
Leirur: Þau svæði við sjó, sem þurr eru eða með grunnum vöðlum 

um stórstraumsfjöru, en sjór fellur yfir um stórstraumsflóð, og ógróin svæði 
við stöðuvötn, sem vatn eða ár ganga yfir í flóðum, en þurr eru eða með grunn- 
um vöðlum þegar vötn eru lítil.

Ós í á:, Þar sem straumlína þverár sameinast straumlínu höfuðár.
Ós í sjó: Það svæði í á, er liggur milli þess staðar, er straumur fellur 

niður i ánni um stórstraumsflóð, og niður til þess, er straumur fellur niður 
um stórstraumsfjöru.

Ós i stöðuvatn: Það svæði, er liggur milli þess staðar, er straumur fell- 
ur niður þá er vatn stemjur hæst, og þess, er straumur fellur niður, er vatn 
stendur lægst.

Ós úr stöðuvatni: Sá staður, er straumlina ár hefst.
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'Vatnasilungur: Silungur, sem elur allan aldur sinn í fersku vatni, svo 
sem vatnaurriði, vatnableikja og murta.

Veiðimagn: Samanlögð þyngd veiddra fiska.
Veiðitala: Tala veiddra fiska.
Veiðivötn: Ar og stöðuvötn, sem veiði er í eða mætti vera í, ef fiskur 

væri ræktaður i vatninu.

II. KAFLI.

Um veiðirétt.

2. gr.
1. Landeiganda er eínum heimil veiði i vötnum í landi sinu. Þó skal 

þeim, er fengið hafa veiðiskírteini þau, er ræðir um í 20. gr.,.heimjl veiði 
hvar sem er til klaks eða vísindalegra rannsókna, að veiðitíma liðuum og 
án endurgjalds til veiðieiganda.

2. Nú er jörð byggð á leigu, og fylgir þá veiði ábúðinni.
3. Eigi má skilja veiðirétt að nokkru eða öllu leyti við landarmgn, 

hvorki fyrir fullt og allt né um tiltekinn tíma, sbr. þó 2. málsgr. 54. gr. Þó má 
skilja rétt til stangarveiði við landareign um tiltekið timabil, er eigi má vera 
lengra en 10 ár, nema leyfi ráðherra komi til, og mæli veiðimálastjóri og 
veiðimálanefnd með því að leyfið sé veitt.

4. Nú er réttur til stangarveiði skilinn við landareign samkvæmt 3. 
málsgrein, og er þá löglegt að landeigandi jafnframt afsali sér rétti til ann- 
arar veiði í vatninu það timabil, er stangarveiðin er við landareignina skilin.

3. gr.
1. Veiðiréttindi, er skilin hafa verið við landáreign áður en lög þessi 

tóku gildi, er eigendum landareigna þeirra, er þau ella myndu hafa fylgt 
samkvæmt 1. málsgr. 2. gr., rétt að leysa til sín, hverjum fyrir sinni landar- 
eign, ef ráðherra leyfir, að fengnu samþykki veiðimálanefndar, og meiri hluti 
þeirra krefst innlausnar.

2. Nú er innlausnar krafizt samkvæmt 1. málsgr., og eigi af hálfu 
allra þeirra landeigenda, er innlausnarrétt eiga, og getur þá eigandi veiði- 
réttarins krafizt þess, að þeir landeigendur, sem eigi kröfðust innláusnar, 
leysi einnig til sín veiðirétt í vatninu, hver fyrir sínu landi.

3. Um mat á andvirði yeiðiréttarins, og greiðslu þess, fer eftir því 
sém segir í 67. og 68. gr.

4. Akvæði þessarar greinar gilda eigi um veiðiréttindi, sem éru eign 
ríkis, kirkju, sveitarfélaga og fiskræktarfélaga.

4. gr.
1. Nú er landareign eða veiðiréttur í óskiptri sameign, og er þá sameig- 

endum öllum veiði jafnheimil. Rétt er þeim, er telst vanhaldinn, að krefjast 
skipta á veiði, annaðhvort svo, að hvor hafi sinn hluta vatns eða veiði sinn
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tiraa, dag eða viku, að tiltölu við eignarhluta sinn, en eigi skal skipti 
lengur standa en eitt ár um sinn. Mat skal ráða, ef menn skilur^á um 
veiðiskipti. — ' ' * •

2. Nú er landareign í sameign, en er skipt eftir merkjum, afnotaskipt- 
um eðá eignar, og á þá sameigandi hver veiði fyrir sínu landi, nema skipt 
hafi verið veiði samkvæmt 1. málsgr. eða önnur lögmæt skipun verið á ger.

ð- gr.
1. Héraðsmönnum öllum er veiði jafnheimil i vötnum í afréttum og 

almenningum, sem héruð eiga eða nota með löglegri heimild og ekki eru 
einstaks mánns eign.

2. öllum er veiði heimil í vötnum i afréttum og almenningum og öðr- 
ura leftdum utan landareigfta lögbýla, enda geti enginn sannað einstaklings- 
réttar beimild tíl þeirra.

6. gr.
Nú skilur vfltn landareignir, og er þá landeiganda hvorum veiði jafn- 

beimil. Rétt er hvorum þeirra að hafa ádráttarveiði og draga vað að hvoru 
landi sem vill. En bæta skal hinum landspell eftir mati, ef ekki semur. 
Skipta má veiði samkvæmt 4. gr.

7. gr.
Nú leggst á eða lækur i nýjan farveg eða stöðuvatn tekur sér nýtt 

leg, og hverfur þá veiðiréttur til þess, sem land á undir.

8. gr.
1. Landeigendum, er land eiga að stöðuvatni, er einum heimil veiði 

í alménniftgi vatnsins og er hún þeim öllum jafnheimil. Sé forn venja til 
þeSs, að veiðiréttur í almenningi stöðuvatns fylgi tiltekinni eða tilteknum 
landateignum, og skal þá sú venja gilda eftirleiðis.

2 Nú hefir dorgarveiði um ís verið tíðkuð að undanförnu í almenn- 
ingi vatns frá jörðum, er ekki eiga land að vatninu, og skal þá slik veiði 
heitnil framvegis.

3. Rétt er að skipta veiði þeirri, er ræðir um í þessari grein, eftir 4. gr.
4. Nú er fiskræktarfélag stofnað við stöðuvatn, og hverfur þá veiði- 

réttur til þeirra einna, er félagar eru i fiskræktarfélaginu, enda starfi félagið 
svo setn fyrir er mælt í samþykkt þess.

9. gr.
Eigi má maður leyfa öðrum veiði í sameignarlandi eða félagsvatni 

(4. gr. 1. málsgr.) eða í afrétti eða almenning (5. gr. 1. málsgr. og 8. gr. 1. 
og 2. málsgr.)
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III. KAFLI.

Um skrásetningu veiðivatna, merkingu veiðarfæra og veiðiskýrstur.

10. gr.
1. Skrásetja skal veiðivötn í landinu.
2. 1 skránni skal greina:

a. Nafn veiðivatns og legu þess.
b. Veiðiaðferðir, er tíðkaðar hafa verið í vatninu.
c. Fastar veiðivélar, er notaðar voru i vatninu siðasta veiðitima áður en 

lög þessi tóku gildi, svo og þær, er siðar eru teknar til notkunar.
d. Lagnir, drætti og hrygningarstaði í vatninu.
e. Fossa og aðrar fyrirstöður fyrir fiskför i vatninu.
f. Önnur atriði, sem þýðingu hafa um veiði í vatninu og þörf þykir 

að skrásetja.
3. Veiðimálastjóri hefir með höndum skrásetningu veiðivatna. öllum 

veiðieigendum er skylt að gefa honuin þær upplýsingar, er hann óskar, um 
þau atriði, er skrásetja þarf um veiðivatn þeirra.

4. Ráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um skrásetningu veiði- 
vatna. I reglugerðinni má ákveða, hver veiðivötn.skuli skrásett.

11. gr.
1. Ákveða má i samþykkt fiskræktarfélags, eða reglugerð, er ráðherra 

setur, að merkja skuli tilteknu merki öll ádráttarnet og lagnet, sem nota á 
til veiði í tilteknu vatni, svo og lagnet, er nota á til silungsveiða í sjó.

2. Eftirlitsmenn með veiði hafa merkingu veiðarfæra með höndum, 
eða hreppstjórar, þar sem eigi er eftirlitsmaður við veiðivatn.

3 Ráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um merkingu veiðar- 
færa. I reglugerð má kveða á um gjald fyrir merkingu, er eigandi veiðarfæra 
skal greiða. Gjald þetta rennur til sýslusjóðs upp i kostnað hans til eftirlits 
með veiði.

12. gr.
1. Hver veiðieigandi skal á mánuði hverjum gefa skýrslu um veiði sína.
2. Hver sá, sem kaupir lax eða silung, veiddan innanlands, til sölu inn- 

anlands eða utan, svo og gistihús, matsölúhús, sjúkrahús og þess þáttar 
stofnanir, er kaupa þessa vöru svo að meiru nemi en 25 kg. á mánuði, 
skulu á mánuði hverjum gefa skýrslu um þessi kaup sin.

3. Skýrslur þessar skulu gerðar eftir fyrirmynd, er ráðherra setur, 
og skal ráðherra sjá um, að þeir menn, sem skýrslur eiga að gefa, geti 
fengið eyðublöð undir þær sér að kostnaðarlausu. Kostnaður við prentun 
eyðublaðanna greiðist úr rikissjóði.

4. Eftirlitsmenn með veiði, eða hreppstjórar, þar sem eigi er gftirlits- 
maður við veiðivatn, skulu safna veiðiskýrslum hver í sinu umdæmi og
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senda þær veiðimálastjóra. Þeir, sem skýrslur eiga að gefa samkvæmt 2. 
málsgr., skulu senda þær beint til veiðimálastjóra.

IV. KAFLI.

Um friðun lax og göngusilungs.

í 13. gr.
1. Eigi má veiða lax, i sjó.
2. Nú veíðist lax í sjó í veiðitæki, sem ætluð eru til veiði annara 

fiska, og skal þá þeim, er veiðir, skylt að sleppa honurn í sjó aftur.
3. Nú hefir laxveiði í sjö annaðhvort verið metin sérstaklega til dýr- 

leika í fasteignamati því, er öðlaðist gildi 1. april 1922, eða tillit hefir 
verið tekið til hennar við ákvörðun fasteignarverðs í því mati, og skal þá 
sú veiði leyfileg framvegis.

4. Ef veiðieigendur, einn eða fleiri, í veiðivatni, er svo nærri liggur 
sjávárveiði, slikri sem ræðir um í 3. málsgr., að ætla megi, að áliti veiði- 
málastjóra, að sjávarveiðin rýri veiði í vatninu, óska að leysa sjávarveið- 
ina til sín, þá skal það heimilt, ef ráðherra leyfir, að fengnu samþykki veiði- 
málanefndar. Um mat á andvirði veiðiréttarins' og greiðslu þess fer eftir þvi, 
sem segir i 67. og 68. gr.

14. gr.
1. Veiða má silung í sjó á færi og á stöng, í ádráttarnet og í lagnet, 

þó eigi í króknet, fleygnætur, herpinætur né önnur net, þau, er lax má 
i veiða.

2. Eigi má leggja silunganet né hafa ádrátt i sjó nær árósum en 500 
metra, ef um á er að ræða, sem fiskur gengur í úr sjó.

15. gr.
1. Eigi má hafa ádrátt í ósum í sjó eða á leirum við sjó.
2. Eigi má veiða fisk í ósum í ár eða í ósum i stöðuvötn, og eigi 100 metra 

upp frá slikum ósum eða 250 metra niður frá þeim. Eigi má heldur veiða 
fisk í ósum úr stöðuvötnum þeim, er lax eða göngusilungur fer um, né 50 
riietra upp eða niður frá ósnum.

3. Ráðherra getur, eftir tillögum veiðimálastjóra, veitt undanþágu að 
riokkru leyti eða öllu frá banni því, er ræðir um í 2. málsgr., þar sem svo 
hagar til, að veiði í ós eða við eigi er talin skaðvænleg.

4. Ráðherra getur einnig, með samþykki veiðimálanefndar og eftir til- 
lögum veiðimálastjóra, bannað veiði lengra upp frá ós eða niður frá ós en 
segir í 2. málsgr., erida þyki það nauðsyníegt til viðhalds veiði í vatninu.

16. gr.
1. Eigi má veiða lax nema á tímabilinu frá 1. júní til 15. september 

ár hvert.
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2. Göngusilung má eigi veiða nema á tímabilinu frá 1. april til 15. 
september ár hvert.

3. Á timabilinu frá 1. apríl til 31. mai má eigi nota önnur veiðitæki 
til veiði göngusilungs en lagnet og dráttarnet.

4. Nú veiðist lax á tímabilinu frá 1. apríl til 31. maí, og er þá þeim, 
er veiðir, skylt að sleppa honum í vatn aftur.

5. Á friðunartimum þeim, sem ræðir um í þessari grein, skulu allar 
fastar veiðivélar teknar upp úr veiðivötnum, sbr. þó 3. málsgr.

17. gr.
1. Á veiðitima þeim, er getur um í 16. gr., skal lax og göngusilungur 

vera friðaður fyrir allri veiði, annari en stangarveiði, 60 stundir á viku 
hverri, frá föstudagskvöldi kl. 9 til mánudagsmorguns kl. 9. Ádrátt má auk 
þess aldrei hafa milli kl. 12 á miðnætti og kl. 12 á hádegi, og aldrei nema 
fjóra daga i viku, frá mánudegi til fimmtudags. Þó getur ráðherra, eftir 
tillögum veiðimálastjóra, leyft að hafa megi ádrátt i á fimm daga í viku, ef 
drættir eru fáir og skammir i ánni.

2. Ráðherra getur ákveðið, að friðun sú, sem ræðir um í 1. málsgr., 
skuli gilda aðra daga ofar í á en neðar, enda telji veiðimálastjóri það nauð- 
synlegt til að jafna fiskgengd i vatninu.

18. gr.
1. Heimilt er ráðherra að banna alla veiði, aðra en stangarveiði, i 

hyljum undir fossum, eða á öðrum þeim stöðum, þar sem fiskur safnast 
fyrir vegna fyrirstöðu á göngu sinni, enda telji veiðimálastjóri hættu á því, 
að önnur veiðitæki á þeim stað hindri fisk svo mjög á göngu, að fiskstofni 
árinnar sé hætta af því búin. — Með sama skilorði getur ráðherra bannað 
að nota fastar veiðivélar, eða vissar tegundir þeirra, i fossum eða á fossa- 
brúnum.

2. Ráðherra er og heimilt að banna alla veiði, aðra en stangarveiði, 
á tilteknum svæðum ár, þar sem fiskur safnast saman til hrygningar, enda 
telji veiðimálastjóri, að önnur veiði á þeim stöðum sé hættuleg fyrir fiskstofn 
árinnar.

3. Ráðherra getur ennfremur friðað tiltekna drætti fyrir ádráttar- 
veiði, þar sem á er svo auðdræg, að veiðimálastjóri telur fiskstofni árinnar 
hættu búna af ádráttarveiði.

4. Friðun þá, er ræðir um í 1.—3. málsgr., má binda við tiltekinn tíma. 
Friðunarákvæði þessi liggja undir samþvkki veiðimálanefndar.

19- gr.
1. Eigi má veiða lax eða göngusilung, er minni sé en 20 cm. að Iengd.
2. Nú veiðist lax eða göngusilungur, minni en segir í 1. málsgr., og 

skal þá þeim, er veiðir, skylt að sleppa honum aftur i vatn.

z
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20. gr.
1. Þrátt fyrir ákvæði 15.—19. gr. skal leyfilegt vera að veiða lax eða 

gongusilung hvenær sem er og hvar sem er og án tillits til stærðar til klaks 
eða vísindalegra rannsókna.

2. Til veiði þeirrar, er ræðir um i 1. málsgr., þarf veiðiskirteini. 
Ráðherra gefur út veiðiskírteini, að fengnum meðmælum veiðimálastjóra. 
Skal skirteinið gefið út til tiltekins tíma og hljóða á nafn eða vera gefið 
út fiskræktarfélagi til handa. Skírteini um veiði til klaks skal þó aðeins 
heimila veiði í fiskihverfi því, sem klakið er starfrækt i.

21. gr.
1 Á timabilinu frá 20. september til 1. júli ár hvert skal vera hann- 

að að gefa, selja eða láta lax með öðrum hætti af hendi, kaupa hann, 
þiggja að gjöf eða taka við honum með öðrum hætti, svo og að flytja hann 
úr landi. Sama gildir um göngusilung á tímabilinu frá 20. september til 1. 
april ár hvert.

2. Bann það, er ræðir um í 1. málsgr., gildir eigi um
a. Lax eða göngusilung, sem sannanlega er veiddur erlendis.
b. Lax og göngusilung, sem sannanlega er veiddur á lögleyfðum tima, 

enda sé hann afhentur eða útfluttur frosinn, saltaður, reyktur eða 
niðursoðinn.

c. Lax eða göngusilung eða seiði þeirra, sem afhent eru til fiskræktar 
innanlands.

3. Sönnunarbyrði þess, að lax eða göngusilungur sé veiddur erlendis 
eða á lögleyfðum tíma, hvilir á þeim, er sóttur er til sakar fyrir brot gegn 
banni þvi, er felst í þessari grein.

V. KAFLI.

Vm friðun vatnasilungs.

22. gr.
1. í vötnum, sem klak er ekki starfrækt í, skal vatnasilungur, ann- 

ar en muíta, vera friðaður fyrir allri veiði, annari en dorgar- og stangar- 
veiði, á tímabilinu frá 27. september til 31. janúar ár hvert.

2. I vötnum, sem klak er starfrækt í, skal friðunartími sá, sem ræðir 
um í 1. málsgr., vera jafnmörgum vikum styttri en i 1. málsgr. segir, sem 
tala seiða, sem sleppt er í vatn úr klaki, er mörgum sinnum hærri en 
veiðitala í vatninu. Þá er sleppt er í vatnið 18 seiðum fyrir hvern silung 
veiddan, má friðun falla ttiður, ef veiðimálastjóri mælir með þvi og fisk- 
ræktarfélag við vatnið eða % hlutar þeirra, er veiði eigi i vatninu, 
æskja þess.

3. Ráðherra setur, eftir tillögum veiðimálastjóra, reglur um það, 
hvernig friðun skuli stytt eftir 2. málsgr.
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4 Ráðherra setur, eftir tillögum veiðimálastjóra, í reglugerð ákvæði 
um friðun vatnasilungs í vötnum, þar sem hann hrygnir að sumarlagi. Skal 
friðunartími þá vera einn mánuður i vötnum; sem klak ekki er starfrækt i, 
en styttast samkv. ákvæðum 2. málsgr. í öðrum vötnum.

I

23. gr.
1. Ráðherra getur, með samþykki veiðimálanefndar og eftir tillögum 

veiðimálastjóra, bannað, að nokkru eða öllu leyti, silungsveiði, aðra en dorg- 
ar- eða stangarveiði, á tilteknum svæðum í vötnum, þar sem hitasiluhgur 
safnast fyrir eða þar, sem silungsgengd er niikil til hrygningar, enda sé hætta 
á, að önnur silungsveiði á þeim svæðum sé hættuleg fiskstofni vatnsins eða 
rýri hann til muna.

2. Ráðherra gétur, eftir tillögum veiðimálastjóra, takmarkað eða 
fellt með öllu niður friðun þá, er ræðir um í 21. gr. og 1. málsgr. þessarar 
gr., þar sem nauðsynlegt þykir að fækka fiski í vatni eða uppræta úr því 
úrkynjaðan kynstofn, til þess að rækta annan fiskstofn kynbetri.

24. gr.
Ákvæði 20. gr. gilda einnig um veiði vatnasilungs.

VI. KAFLI.

Dm veiðitæki og oeiðiaðferðir.

25. gr.
1. I ám má aðeins nota þau veiðitæki til laxveiða eða silungs, er 

hér segir: Stöng, færi, kistur, lagnet, króknet, ádráttarnet og girðingar.
2. Ráðherra getur þó leyft, að tekin séu upp önnur veiðitæki, enda. 

mæli veiðimálanefnd og veiðimálastjóri með þvi. Leyfi þessi skal binda 
þeim skilyrðum um gerð tækjanna eða notkun, er nauðsynleg þykja.

3. Lagnir, sem eigi voru notaðar siðasta veiðitíma áður en lög þessi 
tóku gildi, má eigi taka til notkunar nema ráðherra leyfi eftir tillögum 
veiðimálastj óra.

26. gr.
1. Eigi má veiða lax eða silung með krók eða sting eða í háf. Þó 

má nota þessi tæki til að ná á land fiski, sem fastur er á öngli eða í neti 
eða kominn er í kistu eða veiðikró.

2. Eigi má veiða lax eða silung með því að veita af þeim vatni.

27. gr.
1. Laxakistur og silunga skulu þannig gerðar, að í þeirri hlið kist- 

unnar, er mest veit móti straumi, séu ekki færri en sex spelar sívalir, er 
standi lóðrétt og nái frá botni kistunnar til yfirborðs vatns, og má eigi 
vera minna bil en 4,5 cm. á milli spelanna. Slár má því aðeins hafa milli
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spela, aS þær gangi þvert i þá, og sé aldrei minna bil en 50 cm. á milli 
slánna.

2. Garður sá, sem gengur milli lands og kistu, skal einnig vera gerð- 
ur úr speluni, og skal spelunum og slám á milli þeirra vera svo fyrir komið, 
sem segir í 1. málsgr. Á garði þessum skal vera hlið, þar sem straumur 
er mestur eða ætla má, að fiskur eigi greiðasta för í þeim hluta ár, er garð- 
urinn nær yfir, eigi þrengra en 40 cm. og ná frá botni til yfirborðs vatns.

3. Garður sá, sem gengur forstreymis frá kistu, skal vera gerður úr 
spelum, og skal spelunum og þverslám í garðinum svo hagað sem segir i 1. 
málsgr. Eigi má garður þessi ná lengra út í á en svo, að % hlutar af 
breidd árinnar séu utan hans, og aldrei má hann ná yfir aðalstraumlinu 
árinnar. Ráðherra getur, eftir tillögum veiðimálastjóra, skipað fyrir um, að 
sett skuli hlið í garð þennan, þar sem ætla má, að fiskför verði mest i 
þeim hluta árinnar, er garðurinn nær yfir. Hlið þessi skulu svo gerð, sem 
fyrir er mælt í 2. málsgr.

4. Þann tima viku, er á er friðuð samkv. 17. gr., skulu hlið þau öll, er 
ræðir um í 2. og 3. málsgr., opin standa. Inngangur i kistu skal þá vera 
lokaður eða hlið opið úr kistu straummegin, svo gert sem segir i 2. málsgr.

5. Kistum öllum skal þannig fvrir komið, að auðvelt sé að ganga að 
þeim úr landi til eftirlits.
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28. gr.
1. Lagnet og króknet, sem notuð eru i áni þeim, er lax og göngusilung- 

ur fer um, mega eigi vera smáriðnari en svo, að 4,5 cm. séu milli hnúta, 
þá er net eru vot.

2. Ráðherra setur, eftir tillögum veiðimálastjóra, reglur um möskva- 
stærð lagnetja og króknetja, er nota á til veiði vatnasilungs i ám, er lax eða 
göngusilungur fer ekki um.

3. Aldrei má lagnet, króknet eða leiðari frá slíku neti ná lengra út 
i á en svo, að % hlutar af breidd árinnar séu utan þeirra, og aldrei svo, að 
aðalstraumlina ár sé girt með þeim.

4. Eigi má nota tvöföld net. Þó má í ám, sem mikið bera af slýi eða 
slafaki, hafa net til varnar fyrir reki þessu. Varnarnet þessi mega þó hvergi 
vera nær neti eða netgarði en 3 metra, og skulu þau vera þannig gerð, að 
fiskur geti ekki ánetjazt i þeim eða króazt. Ráðherra getur sett reglur um 
gerð varnarnetja þessara.

5. Þann tíma viku, er á er friðuð samkv. 17. gr., skulu öll lagnet 
upp tekin eða svo um þau búið, að fiskur geti með engu móti í þau veiðzt 
eða hindrazt af þeim á göngu.

29. gr.
1. Ádráttarnet, sem nota á í ám, er lax og göngusilungur fer um, 

mega eigi vera smáriðnari en svo, að 4,5 cm. séu milli hnúta, þá er net 
eru vot.

2. Eigi má draga ádráttarnet yfir meira en % hluta af breidd ár i



senn, og skal fiskfÖr því jafnan vera frjáls og óhindruð um þriðjung af breidd 
árinnar,

3. Fyrirstöðunet eða annað, er tálmar undankomu fisks, má eigi nota 
við ádrátt í ám. Eigi mega ádráttarnet vera tvöföld.

4. Eigi má hafa ádrátt í á nær fastri veiðivél en 200 metra.
5. Ráðherra getur, eftir tillögum veiðimálastjóra, sett reglur um lengd 

ádráttarnetja þeirra, er nota má í tiltekinni á eða í tilteknum dráttum í henni.

30. gr.
1. Girðingar í veiðivötnum, er lax eða göngusilungur fer um, skulu 

þannig gerðar, að við inngang í veiðikrær sé hlið á girðingu, eigi minna en 5 
metrar á breidd. Ráðherra getur auk þess, eftir tilllögum veiðimálastjóra, 
mælt fyrir um, að hlið skuli sett á girðingar þar, sem þær liggja yfir ála, sem 
ætla má að mikil fiskför sé i. Hlið þessi öll skulu standa opin þann tíma viku, 
er á er friðuð samkvæmt 17. gr., en krærnar sjálfar þá vera lokaðar.

2. Girðingar mega aldrei ná yfir meira en % hluta af breidd árinnar og 
aldrei má girða yfir aðalstraumlínu ár. Aldrei má girðing ná yfir meira en % 
hluta af breidd óss eða leiru.

3. 1 girðingum og veiðikróm mega net eigi vera smáriðnari en svo, að
4,5 cm. séu rnilli hnúta, þá er net eru vot. ,

4. Inngangur í veiðikrær skal jafnan vita undan straumi og má leiðari 
frá girðingu aldrei liggja upp á móti straumi, né girðingu að öðru leyti vera 
þannig hagað, að hætta sé á, að hún taki fisk, er leitar út úr á eða árósi.

31. gr.
1. Lengd fastrar veiðivélar frá bakka og út i á skal miðuð við það, að 

meðalrennsli sé í ánni.
2. Milli fastra veiðivéla, hvort heldur eru sömu megin ár eða sín 

frá hvoru landi, skal jafnan vera 100 metra bil eftir endilangri á, þar 
sem skemmst er á milli þeirra. Þó má bilið aldrei vera skemmra en fimm- 
föld lengd veiðivélarinnar frá árbakka og út í á. Leiðari, er liggur frá fastri 
veiðivél, telst hluti hennar.
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32. gr.
1. 1 þann hluta ár, sem fiskur á að eiga frjálsa för um framhjá 

fastri veiðivél, samkvæmt því, sem að framan er sagt, má ekki láta grjót 
eða aðra hluti, er tálma myndu för fisksins framhjá veiðivélinni. Eigi má 
heldur dýpka farveg ár niður frá fastri veiðivél eða upp frá henni, svo að 
dýpri verði en sá hluti árinnar, sem fiskur á för um framhjá veiðivélinni.

2. Nú hefir veiðieigandi brotið gegn ákvæðum 1. málsgr. og skal 
honum þá skylt, er þess er krafizt, að nema farartálmann í burtu eða fylla 
farveg svo, að í samt lag komist og áður. Verk þetta má eftirlitsmaður 
með veiði eða hreppstjóri láta vinna á kostnað veiðieiganda, ef hann læt- 
ur eigi vinna það sjálfur. Veiðivél skal þá og upp tekin og má eigi setja 
hana niður í á fyrr en áin er komin í samt lag og áður.
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3. Bannað er að styggja eða teygja fisk í fastar veiðivélar eða 
ádráttarnet, svo sem með hávaða, grjótkasti, ljósum eða þesskonar.

33. gr.
Nú rennur á í kvislum, og skal þá svo haga veiði í kvisl hverri, sem 

væri hún sjálfstæð á.

34. gr.
1. 1 stöðuvötnum má nota þau veiðitæki ein til fiskveiða, er hér 

segir: Færi, dorg, stöng, lóð, lagnet og ádráttarnet. Þó getur ráðherra leyft, 
að upp séu tekin önnur veiðitæki samkvæmt því, sem segir i 2. málsgr. 
25. gr.

2. Ráðherra getur, eftir tillögum veiðimálastjóra, sett reglur um 
möskvastærð netja þeirra, er notuð eru i vötnum þeim, er ræðir um í 1. 
málsgr., um lengd lagnetja og millibil milli þeirra, um gerð ádráttarnetja 
og notkun og um lágmarksstærð silungs, er veiða má.

3. Nú veiðist vatnasilungur minni en leyfilegt er að veiða samkv. 
reglum þeim, er ræðir um i 2. málsgr., og skal þá þeim, er veiðir, skylt að 
sleppa honum aftur í vatn.

, VII. KAFLI.

Um fiskvegi og aðra mannvirkjagerð í veiðivötnum.

35. gr.
1. Ráðherra getur leyft að gera fiskveg i vatni eða meðfram vatni. 

Leyfi þetta skal því aðeins veitt, að veiðimálastjóri mæli með því og hafi 
samþykkt gerð fiskvegarins og tilhögun, enda sé verkið unnið undir um- 
sjón hans.

2. Hverjum manni er skylt að láta af hendi land eða landsafnot, svo 
og vatn eða afnot vatns, er með þarf til þess að fiskvegur sé gerður, svo 
og þola þær eignarkvaðir, óhagræði og takmörkun á afnotarétti, sem fisk- 
vegurinn kann að hafa í för með sér, enda komi fullar bætur fyrir, eftir 
mati, nema samkomulag verði.

3. Unf breytingu á fiskvegi, eða ef vatnsmagn i honum er aukið eða 
minnkað, fer eftir þvi, sem segir í 1. og 2. málsgr.

36. gr.
1. Eigi má veiða eða stvggja fisk í fiskvegum né nær neðra mynni 

þeirra en 50 metra og nær efra mynni þeirra en 30 metra. Ákvæði þetta 
gildir þó eigi um veiði til klaks eftir veiðitima, né um veiði til vis- 
indalegra rannsókna, enda hafi þeir, er veiða, fengið veiðiskírteini sam- 
kvæmt 20. gr.

2. Eigi má spilla fiskvegum né tálma með nokkrum hætti fiskför að 
þeim né um þá.
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37. gr.
1. Nú er stífla gerð í veiðivatni eða önnur mannvirki, sem eigi eru lög- 

leg veiðitæki, er tálma fiskför í vatninu, og skal þá þeim manni, er gera 
lætur það mannvirki, skylt að gera fiskveg i vatninu eða meðfram þvi, svo 
að fiskur geti átt jafngreiða för uni það og áður, og að halda fiskveginum 
við. Gerð fiskvegarins og tilhögun liggur undir samþykki veiðimálastjóra, 
og sé verkið unnið undir umsjón hans.

2. Ákvæði 1. málsgr. gilda ekki:
a. Ef vatnið eigi er fiskgengt af öðrum ástæðum.
b. Ef talið er í matsgerð, að gerð fiskvegarins og viðhald hafa meiri 

kostnað i för með sér en hagnaður er af veiðinni, enda séu þá veiði- 
spjöll þau, er af mannvirkinu leiða, goldin fullum bótum.

3. Heimilt er eignarnám samkv. 2. málsgr. 35. gr. til fiskvega, sem 
gerðir eru samkv. þessari grein.

38. gr.
Nú er vatni veitt úr veiðivatni til áveitu, vatnsveitu eða annarar 

áþekkrar notkunar, eða vatni er veitt i veiðivatn úr áveituskurðum, vatns- 
veituskurðum eða þess háttar skurðum eða ,leiðslum, og getur þá veiði- 
málastjóri kraíizt þess, að búið sé svo um skurðina eða leiðslurnar, að fiskur 
eða fiskseiði gangi ekki i þá. Kostnaðinn af umbúnaði þessum greiðir eig- 
andi véitunnar.

VIII. KAFLI.

Um fiskræktarfélög.

39. gr.
Heimilt er mönnum þeim, er veiðirétt hafa í sama fiskihverfi, að 

gera félagsskap með sér um fiskrækt, ineð þeim hætti, er hér segir á eftir.

40. gr.
1. Nú vilja menn stofna fiskræktarfélag við fiskihverfi, sem veiði er 

í; og skal þá kveðja til fundar eigendur allra þeirra jarða, þar sem veiði er 
stunduð eða hefir verið stunduð í þvi fiskihverfi. Ef félag á land, skal 
boða formann félagsstjórnar. Hafi veiðiréttur verið skilinn með öllu frá 
landareign, skal boða eiganda eða eigendur veiðiréttarins í stað landeig- 
anda. Verði landeiganda eigi boðaður fundur nægilega snemma vegna fjar- 
veru, skal boða leiguliða á fundinn. Þá menn, er veiði eiga í almenningi 
stöðuvatna, samkv. 2. málsgr. 8. gr., er eigi skylt að boða á fundinn, en gefa 
skal þeim kost á þátttöku i félaginu, er það hefir verið stofnað.

2. Þegar stofna á fiskræktarfélag við fiskihverfi, sem áður er veiði- 
laust, skal boða á fund alla þá, sem lönd eiga að fiskihverfinu.

3 Fundi skal boða skriflega og eigi siðar en 3 dögum fyrir fundardag.
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41. gr.
1. Á fundi þeim, sem boðaður hefir verið samkv. 40. gr., skal ræða 

stofnun félags og verkefni. Bóka skal fundargerð.
2. Atkvæðisrétt á fundinum hafa allir þeir, er boða skal til fundar 

samkv 40. gr. Fela mega þeir öðrum að fara með atkvæði sitt, enda sé 
umboðið skriflegt og þess getið í fundarbók. Nú er leiguliði boðaður á 
fund í stað landeiganda, og má hann þá taka þátt i umræðum, en hefir 
eigi atkvæðisrétt, fyrr en hann hefir verið úrskurðaður félagi í stað 
landeiganda, samkv. 44. gr.

3. Ef allir þeir, sem kvaddir eru til fundarins samkv. 40. gr. og 
atkvæðisbærir eru, samþykkja félagsstofnunina, má stofna félagið þegar 
á fundinum.

4. Nú verður félagið ekki stofnað á þessum fundi, og skal þá 
fundurinn kjósa nefnd, er búi málið undir annan fund. Skal nefndin 
semja frumvarp til samþykkta fyrir félagið samkvæmt 46. gr., gera áætl- 
un um kostnað þann, sem liklegt er að starfsemi þess hafi í för með 
sér, leita álits kunnáttumanna um það, sem þurfa þykir, og að öðru 
leyti afla þeirra gagna, sem fundurinn óskar eða nauðsynleg þykja.

42. gr.
1. Þegar nefndin hefir lokið störfum, skal hún kveðja til fundar 

á ný, samkv. 40. gr.
2. Á fundinum skai nefndin leggja fram öll þau gögn, er hún hefir 

aflað. Skal þá enn ræða stofnun félagsins og taka ákvörðun um hana. 
Ef % þeirra manna, er boða skal á fund samkvæmt 40. gr. og atkvæðis- 
bærir eru samkvæmt 41. gr., eða umboðsmenn þeirra, samþykkja félags- 
stofnunina, skal öllum hinum, sem boðaðir voru á fundinn, skylt að ger- 
ast félagar.

43. gr.
Nú mæta eigi á fundi % þeirra manna, er boða skal á fund, eða 

umboðsmenn þeirra, og skal þá nefndin enn boða til fundar á hæfileg- 
um fresti. Ef samþykkt er á þeim fundi með % atkvæða að stofna fé- 
lagið. skal ölluni hinum, sem boðaðir voru á fundinn, skylt að gerast 
félagar.

44. gr.
1. Stofnfundur, eða annar lögmætur félagsfundur, getur úrskurð- 

að, að leiguliði skuli gerast félagi í stað landeiganda, ef leiguliði óskar 
þess og landeigandi samþykkir, eða ef fyrirsjáanlegt er, að land- 
eigandi geti ekki tekið þátt í félagsskapnum. Jafnan skal boða leigu- 
liða sjálfan á þennan fund.

2. Skylt er landeiganda, þá er leiguliði fer frá jörð, að greiða hon- 
um 10-falda þá upphæð, sem úttektarmenn meta, að árlegt afgjald jarð- 
arinnar inegi hækka fyrir þá veiðiaukningu, sem orðið hefir á jörðinni, 
meðan leiguliði bjó þar og greiddi gjöld þau, er jafnað er niður sam- 
kvæmt 48. gr., enda megi þakka veiðiaukninguna starfsemi félagsins.
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45. gr.
Taka má í félagið aðra menn en þá, sem taldir eru í 40. og 44. gr., 

ef lögmætur félagsfundur samþykkir, en ekki skulu þeir hafa atkvæðis- 
rétt í félaginu, nema þeim séu ákveðin íðgjöld í gjaldskrá félagsins.

46. gr.
1. Nú er stofnun félags löglega ákveðin, og skal þá gera samþykkt 

fyrir félagið þegar á stofnfundi, eða öðrum fundi, boðuðum á sama hátt. 
Um samþykktina ræður afl atkvæða, svo og um önnur félagsmálefni, 
hafi eigi verið öðruvísi um mælt i samþykkt. Hver félagsmaður hefir 
eitt atkvæði i félagsmálum, sbr. þó 45. gr.

2. I samþykkt félags skulu vera ákvæði um:
a. Nafn félags, heimilisfang og varnarþing.
b. Verkefni félags og félagssvæði.
c. Skipun og starfssvið félagsstjórnar.
d. Fundahöld.
e. Reikninga félags og endurskoðun.
f. Hvernig fara skuli um greiðslu kostnaðar þess, er leiðir af starfsemi 

félagsins.
g. Sektir fyrir brot á samþykkt félags.
h. Hvernig samþykkt félags verði breytt.
i. Hvernig fara skuli um félagsslit.

47. gr.
Samþykkt skal félagsstjórn senda ráðherra til staðfestingar og 

láta fylgja henni kostnaðaráætlun. Ef samþykkt þykir ekki svo úr garði 
gerð, að staðfesta megi hana, sendir ráðherra hana aftur til félagsstjórn- 
ar með athugasemdum um það, er ábótavant þykir. Ella staðfestir hann 
samþykkt, svo og þegar lagað hefir verið það, er athugavert þótti. Aldrei 
má samþykkt brjóta í bág við réttarákvæði, almennar grundvallarregl- 
ur laga né réttindi einstakra manna.

48. gr.
1. Kostnaði þeim, sem starfsemi félagsins hefir i för með sér, skal 

jafna niður eftir áætluðu veiðimagni jarða þeirra, sem taka þátt í fé- 
lagsskapnum. Þó má, ef samþykkt mælir svo fyrir, jafna allt af kostn- 
aðarins niðúr eftir landverði þeirra jarða, samkvæmt fasteignamati, er 
þátt taka í félagsskapnum. Samkvæmt þessum reglum skal semja skrá, 
er sýnir hundraðshluta þann af kostnaði (stofnkostnaði og árskostnaði), 
sem hver félagsmaður á að greiða. Skráin skal gerð með hliðsjón af 
veiðiskýrslum undanfarinna ára, ef til eru.

2. Gjaldskrá skal lögmætur félagsfundur samþykkja, og gildir hún 
um 5 ár, nema % félagsmanna samþykki að breyta henni fyrr. Gjald- 
skrá skal senda ráðherra til staðfestingar samkvæmt 47. gr.
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49. gr.
1. Nú verða eigendaskipti að jörð, sem er á félagssvæðinu, og er 

þá hinum nýja eiganda skylt að gerast félagi. Þegar áhúendaskipti verða 
á jö.’ð, þar sem leiguliði er félagsmaður í stað landeiganda, getur lög- 
mætur félagsfundur úrskurðað, að hinn nýi ábúandi gerist félagi.

2. Nú er veiði hafin fyrir landi jarðar eða jarða, er liggja að 
fiskihverfi, er fiskræktarfélag* starfar við, en utan félagssvæðis, og má þá 
leggja þær jarðir við félagssvæðið og skylda eigendur þeirra til að gerast 
félagsmenn, ef lögmætur félagsfundur samþykkir, enda hafi eigendum 
jarða þessara verið boðað á fundinn og þeir átt þar atkvæðisrétt 
um samþykkt þessa.

50. gr.
1. Nú þykir æskilegt, að félag nái til fleiri en eins fiskihverfis, og 

er það heimilt, ef % af eigendum þeirra jarða, þar sem veiði er stunduð 
í hverju fiskihverfi fyrir sig, samþykkja félagsstofnunina. Að öðru leyti 
fer um stofnun félagsins eins og sagt er í lögum þessum.

2. Nú þykir æskilegt, að tvö félög eða fleiri sameinist í eitt, og er 
það heimilt, ef % félagsmanna í hverju félagi samþykkja, enda mæli 
veiðimálastjóri með sameiningunni. Skal þá stofna eitt félag, er nái yfir 
svæði beggja félaganna eða allra, og fer um stofnun þess eins og lög 
þessi mæla fyrir.

51. gr.
Gjöld félagsmanna, sem ákveðin eru í staðfestri gjaldskrá, má 

taka lögtaki og fylgir þeim, í 2 ár frá eindaga, lögveð í jörð eða veiðiréttind- 
um, er stendur framar öllu samningsbundnu veði.

52. gr.
Stjórn fiskræktarfélags skal árlega gefa vdiðimálastjóra skýrslu 

um starfsemi félagsins. Þær upplýsingar, er veiðimálastjóri kann að 
óska eftir, er stjórninni og skylt að gefa honum.

53. gr.
Fiskræktarfélagi skal heimilt á lögmætum félagsfundi að gera 

samþykkt um möskvastærð netja, er nota megi á félagssvæðinu, og um 
friðun tiltekinna svæða í veiðivötnum innan fiskihverfisins um tiltekið 
tímahil fyrir allri veiði. Leita skal staðfestingar ráðherra á samþykktum 
þessum samkvæmt 47. gr., og má ekki staðfesta þær, nema veiðimálastjóri 
mæli með þvi og veiðimálanefnd veiti samþykki sitt til þess.

54. gr.
1. Hverjum manni er skylt að láta af hendi land eða landsafnot, 

svo og vatn eða afnot vatns, er með kann að þurfa vegna byggingar eða 
starfrækslu klakstöðvar, svo og þola þær eignarkvaðir, óhagræði og takmörk- 
un á afnotarétti, er bygging klakstöðvarinnar eða starfræksla kann að



hafa í för með sér, enda komi fullar beetur fyrir eftir máti, nema sam- 
komulag verði.

2. Nú eru skilyrði til friðunar samkvæmt 18. gr eða 1. málsgr. 23. gr. 
eigi fyrir hendi, og getur þá ráðlierra, eftir tillögum veiðimálastjóra, leyft 
fiskræktarfélagi að taka eignarnámi til leigu um ákveðið tíinabil, og gegn full- 
um bótum, veiði i veiðivatni eða á tilteknu svæði í þvi, innan fiskihverfis þess, 
er félagið starfar við, þar, sem hentugt þykir, að félagið afli sér klakfiska.
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IX. KAFLI.

Um ófriðun sels.

55. gr.
1. Hverjum manni er lieimilt að skjóta eða styggja sel í veiðivötn- 

um, svo og í ósum þeirra, ef eigi er öðruvisi mælt fyrir í lögum.
2. Á Hvammsfirði skal svæði, er liggur fyrir innan línu úr ytri 

enda Skoravíkurmúla í Hólmlátursborgir vera undanþegið banni gegn 
selaskotum og uppidrápi.

56. gr.
1. Nú eru friðlýst selalátur eða selalagnir í veiðivatni eða nær 

árós, er lax eða göngusilungur gengur i, en 7 km., og skulu þau þá ófriðuð, 
enda verið talið við matsgerð, að arður af laxveiði eða göngusilungs i ánni sé 
meiri en arður af selveiðinni.

2. Nú eru friðlýst selalátur eða selalagnir i veiðivatni eða svo 
nærri ósum ár, sem segir i 1. málsgrein, en lax- og silungsveiði í vatninu 
er metin minna virði en selveiðin, og getur þá ráðherra, eftir tillögum 
veiðimálastjóra, leyft að þau séu ófriðuð, enda hafi fiskrækt verið stund- 
uð við vatnið svo lengi og með þeim árangri, að matsgerð telji þess 
fulla von, að laxveiði eða göngusilungs í vatninu verði arðsamari en selveiðin.

57. gr.
1. Fyrir missi selveiðinytja þeirra, er ræðir um i 56. gr., skulu koma 

fullar bætur.
2. Bætur þessar greiði eigendur laxveiði eða göngusilungs í fiski- 

hverfinu. Skulu bæturnar vera árgjald og ákveðnar í eitt skipti fyrir öll, 
sbr. þó 4. málsgr. Bæturnar greiði veiðieigendur að tiltölu við veiðimagn 
hvers um sig á síðasta ári á undan. Jafnar sýslumaður gjaldinu niður og 
ínnheimtir á manntalsþingi, og fylgir þvi lögtaksréttur. Nú er veiðiréttur 
ieigður samkv. 2. eða 54. gr., og greiðir þá leigutaki bæturnar í stað leigusala.

3. Bætur samkv. 2. málsgr. fyrir missi selveiðanytja á jörðum, sem 
eru eign ríkis, kirkju eða sveitarfélaga, greiðast úr rikissjóði, og falla bæt- 
ur til ábúenda þeirra jarða niður, er næst verða ábúendaskipti á þeim.

Alþt. 1930. A (42. löggjafarþing). 104
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4. Ef lax- eða göngusilungsveiði þeirra jarða, er bætur hljóta sam- 
kv. 2. og 3. málsgr., eykst eftir að byrjað er á ófriðun sels, þá skulu hags- 
inunir af þeirri aukningu metnir til frádráttar bótunum, enda geri ein- 
hver þeirra, er bætur eiga að greiða, kröfu um mat veiðiaukans. Nú er 
talið í matsgerð, að lax- eða silungsveiði einhverrar jarðar hafi aukizt svo, 
að aukningin gefi eins mikinn arð og selveiðin áður, og skulu þá bætur 
fyrir selveiðimissinn falla niður.

X. KAFLI.

Um stjórn veiðimáda og eftiríit.

58. gr.
1. Atvinnumálaráðherra hefir yfirumsjón allra veiðimála.
2. Til aðstoðar ráðherra um stjórn veiðimála eru veiðimálastjóri og 

veiðimálanefnd.
59. gr.

1. Veiðimálastjóri skal vera kunnáttumaður um veiðimál og vatna- 
líffræði. Skal hann skipaður af atvinnumálaráðherra til 5 ára í senn og laun- 
aður af rikissjóði.

2. Veiðimálastjóri skal hafa þessi störf með höndum:
a. að annast nauðsynlegar rannsóknir vatna og fiska og skrásetningu veiði- 

vatna,
b. að sjá um söfnun á skýrslum um veiði og fiskrækt.
c. að gera eða láta gera uppdrætti að klakstöðvum og fiskvegum og hafa 

umsjón með gerð þeirra mannvirkja,
d. að gera tillögur um reglugerðir og önnur ákvæði um friðun eða veiði- 

skap, sem sett eru samkv. lögum þessum,
e. að veita mönnum leiðbeiningar um veiðimál og vera ráðherra til aðstoð- 

ar um allt, sem að þeim lýtur.

60. gr.
1. Veiðimálanefnd skal skipuð 3 mönnuni. Atvinnumálaráðherra skip- 

ar nefndina, og skal einn nefndarmanna skipaður eftir tillögum Búnaðarfé- 
lags Islands, en annar eftir tillögum Fiskifélags Islands, þangað til samband 
islenzkra fiskræktarfélaga kynni að verða stofnað. Skal þá samband þetta, 
i stað Búnaðarfélagsins og Fiskifélagsins, gera tillögur um skipun tveggja 
manna i nefndina.

2. Veiðimálanefnd tekur ekki kaup fyrir starfa sinn, en kostnaður við 
starf hennar greiðist úr ríkissjóði.

3. Veiðimálanefnd skal vera ráðherra til aðstoðar um veiðimál. Getur 
hún gert tillögur um allt, er að veiðimálum lýtur. Samþykkis veiðimálanefndar 
skal leitað til setningar reglugerða og annara ákvæða um friðun eða veiði- 
skap, þar sem svo er fyrir mælt í lögum þessum.
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61. gr;
1. Ráðherra skipar eftirlitsmenn við veiðivötn, svo rnarga og við þau 

vötn, er nauðsynlegt þykir. Um tölu þeirra og skipun skal farið eftir tillogum 
veiðimálast j ór a.

2. Eftirlitsmenn skulu hafa nákvæmar gætur á þvi, að veiði i umdæmi 
þeirra sé stunduð með löglegum hætti. Þeir skulu safna veiðiskýrsltím, hver í 
sinu umdæmi, og gefa veiðimálastjóra þær upplýsingar um veiði og veiðivötn, 
er hann kann að óska. Þeir skulu gera skrár yfir fastar veiðivélar, lagnir og 
drætti i umdæmi sínu og sjá um merkingu veiðarfæra. Nánari ákvæði um starf- 
semi þeirra skulu sett i erindisbréfi, er ráðherra gefur þeim.

3 Ráðherra gefur út skírteini handa eftirlitsmönnum.
4. Eftirlitsmenn skulu hafa vald til að taka upp úr veiðivatni ólögleg 

veiðitæki, eða veiðitæki, sem notúð eru á óleyfilegum tíma eða á þeim stöð- 
um, þar sem eigi má nota þau.

62. gr.
Ráðherra semur við eftirlitsmenn um kaup þeilra. Kaupið greiðist úr 

sýslusjóði og endurgreiðist sýslusjóði af veiðieigenduih að tiltölu við vtíði- 
magn hvers þeirra um sig undanfarið ár. Sýslunefnd jafnar gjaldinu niður, 
og má taka það lögtaki.

XI. KAFLI.

Um styrkveitingar til fiskræktar.

63. gr.
1. Nú byggir fiskræktarfélag klakstöð, og skal þá veita þvi styrk úr 

rikissjóði, er nemi kr. 1,50 fyrir hvert metið dagsverk við byggingu stöðvar- 
innar.

2. Nú gerir fiskræktarfélag fiskveg eða aðrar framkvæmdir til að greiða 
fyrir fiskför um vatn, og skal þá veita félaginu styrk úr ríkissjóði, er nemi % 
kostnaðar við verkið.

3. Nú þykir eigi ráðlegt að stofna fiskræktarfélag i fiskihverfi, vegna 
þess hve lítið fiskihverfið er eða af öðrum ástæðum, en veiðieigendur i hverf- 
inu, einn eða fleiri, gera mannvirki slik sem ræðir um í 1. og 2. málsgr., og má 
þá veita þeim styrk til þess úr ríkissjóði, jafnháan og ákveðið er í 1. og 2. 
málsgrein.

64. gr.
Nú er fiskrækt hafin í fiskihverfi, er áður var veiðilaust, og skal þá 

veita styrk úr ríkissjóði, er nemi allt að kr. 3,00 á hvert þúsund seiða, sem 
flutt eru í vatnið.
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65. gr.
1. Styrkur sá, er ræðir um i 63. og 64. gr., skal þvi aðeins veittur, að veiði- 

málastjöri mæli með styrkbeiðni, enda hafi hann samþykkt tilhögun mann- 
virkja þeirra, er styrkur er veittur til, og þau gerð undir eftirliti hans.

2. Nú er styrkur veittur úr rikissjóði til að gera klakstöð, og skal ráð- 
herra þá heimilt að ákveða hámarksverð á seiðum, sem seld eru frá klak- 
stöðinni.

66. gr.
Veita má lán úr ræktunarsjóði til framkvæmda þeirra, sem getið er í 

63. og 64. gr. Lánstiminn má vera allt að.10 ár, og mega lánin vera afborg- 
unarlaus fyrstu 5 árín. Lánsupphæðin má vera allt að % kostnaðar við fram- 
kvæmd verksins. Nú er fiskræktarfélag lántakandi, og má þá veita lán gegn 
sameiginlegri ábyrgð félagsmanna..

Xn. KAFLI.

Um maisgerðir og skaðabætur.

67. gr.
1. Nú greinir menn á um takmörk óss eða leiru, um það hvar aðal- 

straumlína ár sé eða hvað teljast skuli kvísl, og skal þá skera úr þeim á- 
greiningi með matsgerð.

2. Matsgerðir samkv. 1. málsgr. og aðrar matsgerðir, sem rætt er um 
í lögum þessum, skulu framkvæma 2 menn, sem dómkvaddir eru af héraðs- 
dómara í því umdæmi, er vatn það, er ágreiningurinn rís af, er í. Nú er um 
merkivatn milli lögsagnarumdæma að ræða, og ákveður þá ráðherra, í hverju 
lögsagnarumdæmanna 'matsmenn skuli dómkvaddir.

3. Mati má skjóta til yfirmats innan 6 vikna frá lokum matsgerðar. Yfir- 
mat framkvæma 3 menn, dómkvaddir með þeim hætti, sem segir í 2. málsgr.

4. Matsmenn ákveða kostnað við mat og skiptingu hans á aðila.
5. Rétt er matsmönnum að kveðja kunnáttumenn sér til aðstoðar, ef 

þörf þykir, og telst kostnaður af því til matskostnaðar.

68. gr.
Um ákvörðun upphæðar bóta eða endurgjalds, er greiða skal samkv. 

lögum þessum, skal matsnefnd fara eftir því, sem segir í lögum um fram- 
kvæmd eignarnáms. Um greiðslu bóta eða endurgjalds fari einnig eftir 
þeim lögum.
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XIII. KAFLI.

Refsiákvæði og réttarfars.

69. gr.
1. Ef maður veiðir ólofað i veiðivatni annars manns, varðar það sekt- 

um, allt að 1000 kr. Sá, er misgert var við, skal fá allt veiðifang eða andvirði 
þess, auk bóta fyrir annað tjón, er hann kann að hafa orðið fyrir.

2. Nú hittist maður með veiðarfæri við veiðivatn annars manns fyrir 
utan venjulega vegi, og skal þá sekta hann sem hann væri sekur um ólög- 
lega veiði, nema sannað sé, að hann hafi haft þar lögmætt erindi.

70. gr.
Sektum frá 100 kr. og allt að 1000 kr. varðar, ef maður gerist brotleg- 

ur gegn Iögum þessum eða reglum, sem samkvæmt þeim eru settar, þaönig,
a. að hann veiði á þeim tíma eða þeim stöðum, er veiði er bönnuð,
b. að hann notar veiðitæki eða veiðiaðferðir, sem bannað er að nota, sam- 

anb. þó 71. gr., eða fylgir ekki settum reglum um tilhögun veiðitækja 
eða um aðferð við veiði.

c. að hann veiðir fisk, sem minni er en svo, að leyfð sé veiði hans, eða 
sleppir eigi i vatn veiddum fiski, er skylt er að sleppa.

d. að hann brýtur ákvæði 21. gr. eða 32. gr. eða
e. að hann spillir fiskvegi eða tálmar ólöglega fiskför um vatn.

71. gr.
Nú notar maður sprengiefni, eitruð efni eða deyfandi við veiði, og 

varðar það fangelsi eða sektum, ekki lægri en 500 kr.

72. gr.
Önnur brot gegn lögum þessum eða reglum, sem settar eru samkvæmt 

þeim, varða sektum allt að 500 kr.

73. gr.
Brot þau, er ræðir um í 69. gr., a—b-liðum 70. gr. og 71. gr., teljast 

fullframin jafnskjótt og veiðarfærin eru komin í vatn.

74. gr.
Ólögleg veiðitæki, svo og veiðitæki, sem notuð eru með ólöglegum hætti, 

skulu upptæk gerð.

75. gr.
Sektir samkvæmt lögum þessum, svo og andvirði upptækra veiðitækja, 

renna í sýslusjóð, þar sem brot er framið. Nú er brot framið í fleiri sýshun
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en einni, og skiptist þá sekt og andvirði upptækra veiðitækja að jöfnu milli 
sýslusjóðanna.

76. gr.
1. Mál út af brotum samkv. 69. gr. skulu rekin sem einkalögreglumál, 

og á sá sókn sakar, sem misgert er við.
2. Önnur mál til refsingar fyrir brot á lögum þessum eða á reglum, 

sem settar eru samkvæmt þeim, skulu rekin sem almenn lögreglumál.

XIV. KAFLI.

Niðurlagsákvæði.

77. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1931, og ganga þá eftirfarandi laga- 

ákvæði úr gildi:
Lög nr. 5,19. febr. 1886, um friðun á laxi.
Lög nr. 55, 30. júlí 1909, um samþykktir um friðun silungs ag veiði- 

aðferðir í vötnum.
Lög nr. 24, 22. okt. 1912, um samþykktir um ófriðun og eyðing sels úr 

veiðiám.
XIII. kafli vatnalaga, nr. 15, 20. júní 1923.
2. málsgr. 1. gr. laga nr. 30, 27. júní 1925, um selaskot á Breiðafirði 

og uppidráp.
Lög nr. 6 14. júni 1929, um fiskbræktarfélög.

Greinargerð.

I. Ástæður og tildrög.

1 öndverðum nóvembermánuði síðastl. skipaði atvinnumálaráðherra 
3 manna nefnd, til þess „að endurskoða öll lagafyrirmæli um veiði i vötn- 
um og ám og að semja frumvarp til nýrra laga um allt það, sem að veiði í 
vötnum og ám og fiskirækt lýtur“. í nefnd þessa voru skipaðir: Jörundur 
Brynjólfsson, ólafur Lárusson og Pálmi Hannesson.

Forsaga málsins er i stuttum dráttum sú, er nú skal greina:
Á siðari árum hefir farið vaxandi áhugi manna á þvi, að auka 

veiðiafnot vatna og hverfa að nokkru frá rányrkju þeirri, er löngum hefir 
rikjandi verið hér á landi um allan veiðiskap, en taka upp í hennar stað 
ræktun og skipulagsbundna veiði. Fiskifélag íslands veitti máli þessu for- 
göngu og atbeina í fyrstu, en síðar kom þar, að Búnaðarfélag Islands léti 
einnig málið til sín taka, og árið 1925 réð það útlendan vatnaliffræðing,
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Dr. F. Reinscli, til þess að rannsaka veiðivötn hér á landi. Tveim árum síð- 
ar, sumarið 1927, tóku félögin bæði, Búnaðarfél. og Fiskifélagið, upp sam- 
vinnu um þetta mál og skipuðu 3 manna nefnd til þess að veita þvi for- 
göngu. I þá nefnd voru skipaðir: Bjarni Sæmundsson, Metúsalem Stefáns- 
son og Kristján Bergsson, og hefir nefnd þessi starfað síðan óbreytt. Jafn- 
framt þessu var Pálmi Hannesson ráðinn til þess að hafa á hendi rann- 
sókn vatna og leiðbeiningar um fiskrækt. Forgöngumönnum þessa máls varð 
það brátt ljóst, að nauðsynlegt væri að hrinda fram allmiklum breyting- 
um á veiðilöggjöfinni, ef koma ætti málinu i sæmilegt horf, þvi að laga- 
fyrirmæli þau, er að því lúta, væru bæði úrelt og ófullkomin á marga lund. 
Árið 1928 var lagt fyrir Alþingi frumvarp til laga um fiskiræktarfélög, og 
náði það samþykki og staðfestingu ári síðar. Talið var, að með þeim væri 
fengin lagaleg undirstaða undir félagslegar aðgerðir um fiskrækt, en hitt 
var vitanlegt öllum þeim, er áhuga höfðu á máli þessu, að eigi mætti láta 
þar staðar numið, og hvergi fyrr en fullkomin skipun væri komin á veiði- 
löggjöf landsins, lík því, sem er meðal nágrannaþjóða vorra. Eftir tillögum 
Pálma Hannessonar var þvi mælzt til þess við atvinnumálaráðherra á sið- 
astliðnu ári, að hann skipaði 3 manna nefnd til þess að semja frumvarp 
til nýrrar veiðilöggjafar, og var jafnframt lagt til, að i nefndinni væri al- 
þingismaður, lögfræðingur og vatnaliffræðingur. Atvinnumálaráðherra varð 
vel við málaleitun þessari og skipaði nefndina, svo sem að ofan getur.

Árangurinn af starfi nefndarinnar er frumvarp það, er hér birtist. 
Hefir hún unnið að því siðan í nóvembermánuði og átt ærið starf. Vinnu- 
brögðum var svo skipað, að þá er málið hafði verið rætt almennt um 
nokkra hríð, var tekið að rannsaka fyrirmæli gildandi laga um veiði i vötn- 
um og ám hér á landi og rekstur þeirra mála á Alþingi. Þá var og athuguð 
rækilega veiðilöggjöf Norðmanna, Svia, Dana, Rússa og Englendinga. Var 
þá jafnframt um það rætt, hvað nota mætti af lögum þessum sem fyrir- 
mynd fyrir islenzka veiðilöggjöf, samkvæmt þekkingu þeirri á vötnum og 
veiði, er fengizt hefir með rannsóknum undanfarandi ára. Að þessu búnu 
var tekið að skipa efninu í flokka og orða einstakar greinar. Var það að 
vonum mesta verkið og tímafrekasta.

Rétt er þess að geta, að nefndin hefir verið samhuga um allt 
frumvarpið, jafnt einstök atriði og höfuðstefnu.

11. Frá nefndinni.

Nefndinni varð það þegar ljóst, að veiði í vötnum og ám er til miklu 
meiri hlunninda en ýmsum mönnum er títt að trúa. Hitt varð og ekki sið- 
ur ljóst, að í gildandi lögum er litil trygging fyrir því, að hlunnindi þessi 
haldist. Og víst er það, að þau eru viða horfin, þar sem þau áður voru, en 
annarstaðar miklu minni en verið hefir eða verið gæti.

Svo sem nú er högum háttað, er þess engin von, að fiskrækt geti orð- 
ið að fullum notum, vegna þess, að víðast er ekki unnt að fá nægan stofn-
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fisk, nema ineð ótrúlegum erfiðleikum. Þetta hafa tilraunir síðustu ára 
sýnt skýrt. Ástæða þessa er sú, að fátt eitt af fiski sleppur hjá veiði og get- 
ur hrygnt.

Samkvæmt gildandi lögum er veiði í ám þannig háttað, að mestur 
hluti aflans er tekinn neðan til i ánum. Af þessu leiðir það tvennt: að fátt 
fiska kemst upp á hrygningarsvæðin og að aflinn skiptist ekki réttlátlega 
milli veiðieigenda. Nefndin varð þegar einhuga um það, að reyna að bæta 
úr ágöllum þeim, er nú hafa verið taldir. Er frumvarp þetta samið með 
það fýrir augum 1) að bæta kost þeirra, sem sinn hlut hafa borið skarðan 
frá borði um skiptingu veiðinnar, og 2) að skapa tryggingu fyrir veiðinni, 
þannig að náttúruauður sá, er fólginn er í veiðivötnum landsins, verði ekki 
eyddur með offorsi og rányrkju, heldur geti hann haldizt og aukizt til 
hugsmuna þjóðinni.

111. Aflinn.

Á tímabilinu frá 1918 til 1927 hefir, samkvæmt Hagskýrslum Is- 
lands, lax- og silungsveiði verið þessi:

Ár Tala laxa Tala silunga

1918 14,485 456,403
1919 11,207 473,411
1920 16,695 355,363
1921 21,024 433,857
1922 19,123 509,685
1923 17,850 557,789
1924 17,288 617,956
1925 17,479 501,646
1926 15,777 358,079
1927 18,930 331,590

Samtals 169,858 4595,779

Samkvæmt veiðiskýrslum hafa þannig veiðzt að meðaltali 16,986 
laxar og 459,578 silungar á ári hverju um þetta timabil.

Nú cr það öllum vitanlegt, þeim, er til þekkja, að veiðiskýrslur eru 
hvergi nærri nákvæmar, og ætla ýmsir menn, að aflinn muni þriðjungi til 
helmingi meiri en þær sýna. Óhætt mun að telja hann fjórðungi meiri, 
og er þá meðalveiði á árabili því, er áður getur, 2/,277 laxar og 564,473 
sdungar á öllu landinu.

I veiðiskýrslum er aðeins getið veiðitölu, en veiðimagn, þ. e. sam- 
anlögð þyngd aflans, er þar ekki talið. Af veiðitölunni einni er torvelt að 
gera sér grein fyrir verðmæti aflans. Verður þvi af veiðitölunni að ráða 
í veiðimagnið, en skylt er þess að geta, að um það mál verður að styðj- 
ast við áætlun eina, einkum um silung.
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Nærri mun láta sanni, að meðalþungi laxa hér á landi sé 4% kg. 
Eftir því, sem áður er ritað, ætti því veiðimagn laxveiðinnar að vera 
95346 kg. á árabilinu 1918—1927. Miklu er torveldara að ætlast á um með- 
alþunga silunga þeirra, er hér veiðast. Veldur því einkum murtuveiðin, 
en hún er ekki talin sérstaklega, nema á suinum árum. Ef meðalþungi 
silunga er talinn ^2 kg., er meðalmagn silungsveiðanna á landinu 282,237 
kg. á ári um árabil það, sem áður getur.

Engar skýrslur eru til, er sýni söluverð á laxi eða silungi, hvorki í 
landinu sjálfu né út úr því. Um verðmæti aflans verður því að fara eftir 
áætluðum tölum. Ef gert er ráð fyrir þvi, að meðalverð á laxi sé 1,00 kr. 
fyrir hvert kg., er verðmæti aflans í krónum jafnt veiðimagninu, eða 
95,746 kr. að meðaltali á ári á tímabilinu 1918—1927. Eigi mun fjarri sanni 
að telja silung helmingi verðminni en lax. Verður þá meðalverð á hon- 
um 0,50 kr. fyrir hvert kg. eða helmingi minna en veiðimagnið, og verður 
þá verðmæti meðalaflans á árunum 1918—1927 141,118 krónur.

Samkvæmt þvi, sem hér er ritað, er þá samanlagt verðmæti lax- og 
silangsaflans að meðáltali 236,864 kr. á ári hverju um hinn síðastá ára- 
tug, er skýrslur ná yfir. Mega því allir sjá, að hér er um allmikil hlunn- 
indi að ræða.

Áætlunartölur þær, er hér hafa verið notaðar um verðlag á laxi og 
silungi, eru yfirleitt mjög lágar og fremur miðaðar við það, sem verið 
hefir, en hitt, sem er eða líklegt er að orðið gæti. í útlöndum eru fiskateg- 
undir þessar eftirsóttar mjög og seldar dýru verði. Hið lága verð, er á 
þeim hefir verið hér á landi, stafar af tvennu: í fyrsta lagi er kaupgeta 
manna hér heldur lítil, en ódýrar fiskategundir eru oftast á boðstólum. Af 
þessu hvorutveggja leiðir hitt, að eftirspurn eftir hinuin dýrari fiska- 
tegundum er yfirleitt lítil, einkum meðal almennings. 1 öðru lagi hagar 
viðast svo til, þar sem lax- eða silungsveiði er stunduð, að ekki hefir ver- 
ið unnt að koma aflanum óskemmdum á markað fyrir samgönguleysi. 
Þeir veiðieigendur, sem næstir búa kaupstöðunum, einkum Reykjavík, hafa 
þvi einir setið að innanlandsmarkaðnum. Og þó að verð á laxi og silungi 
sé oft allhátt hér i Reykjavík, nær það ekki til þorra veiðieigenda og er 
yfirleitt talsvert lægra en í útlendum borgum, þar sem efnuðu stéttirnar 
eru bæði fjölmennari og fjársterkari en hér er. Aftur hafa menn ekki haft 
tækni (teknik) né samgöngur til þess að koma aflanum á útlendan 
markað sem sæmilegri vöru. Til þessa hefir því orðið að miða verðlag afl- 
ans að miklu leyti við neyzlu í sveitunum, þar sem hann er fenginn.

Nú horfir allt til breytinga í þessum efnum. Á síðustu árum hafa 
samgöngur innanlands batnað ótrúlega mikið, og allt virðist benda á, að 
þær muni stefna til batnaðar með sama skriði á komandi árum. Sam- 
göngur við útlönd fara og batnandi ár frá ári, og fyrir þetta mál skiptir 
það mestu, að nú er kæliskip i förum landa á milli. Frystihús hafa reist 
verið víða, og enn eru fyrirætlanir um fleiri. Má svo kalla, að við flest 
hin stærstu fiskihverfi séu nú þegar sköpuð sæmileg skilyrði til þess að
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koma aflanum á markað, innlendan eða útlendan, og virðist þó betur verða 
munu að fám árum liðnum.

Um undanfarandi tvö ár hefir Samband íslenzkra samvinnufélaga 
selt frystan lax til Englands. Enda þótt liér sé um að ræða tilraun til þess 
að vinna nýjan markað, svo að ætla megi, að salan hafi orðið nokkuð 
misjöfn erlendis, var þó unnt að greiða meira en 2 krónur fyrir hvert kg. 
til seljanda fob. Hér horfir því til stórra bóta, og virðist allt benda til 
þess, að verðmæti laxaflans verði að minnsta kosti helmingi hærra í ná- 
inni framtíð en hér hefir verið áætlað. Ekki er það kunnugt, að reynt 
hafi verið að afla markaðs fvrir silung héðan af landi í útlöndum. En 
næsta líklegt er, að það mætti takast. Víst er það, að af batnandi sam- 
göngum innanlands leiðir aukinn markað og hækkandi verð á silungi. 
Má það vist telja, að verðlag á þessum ágæta fiski muni í náinni framtíð 
hækka um helming að minnsta kosti, og meira, ef útlendur markaður fæst 
fyrir hann.

Ef gert er ráð fyrir því, að meðalársveiði haldist lik því, sem hún 
var á árunum 1918—1927, en verð á laxi og silungi hækki um helming, 
verður verðmæti aflans röskar 500,000 krónur.

IV. Trggging veiðihtunninda.

Það er vitanlegt, að svo freklega má veiði stunda, að fiskstofn vatna 
gangi til auðnar á fáum árum, og verður ekki um það deilt, að slíkt at- 
ferli sé landinu til hinnar mestu óþurftar. Þau vötn eru eigi allfá, sem 
fyrr á tímum hafa gefið af sér góða veiði, en eru nú veiðilaus að mestu 
eða öllu, og veldur því rányrkjan ein. Allir munu það mæla, að reisa verði 
rammar skorður við slíkum ránskap, og er þá næst að athuga, hversu 
tryggilega það sé gert með gildandi veiðilöggjöf. íslenzk veiðilöggjöf er 
ekki næsta margbrotin. Um friðun og veiði vatnasilungs eru engin almenn 
lagaákvæði til. Lög um samþykktir um friðun silungs og veiðiaðferðir í 
vötnum, nr. 55, 30. júni 1909, heimila að vísu sýslunefndum „að gera sam- 
þykktir um friðun á silungi og um veiðiaðferðir í vötnum“, ef meiri hluti 
veiðieigenda krefst þess, en ekki ná samþykktir fram að ganga, nema % 
veiðieigenda samþykki þær. Ýmsir annmarkar aðrir eru á því, að koma 
á samþykktum eftir lögum þessum, og eru þau yfirleitt óþjál og umstangs- 
mikil i framkvæmd, enda mun ekki hafa tekizt að koma á slíkri sam- 
þykkt nema við eitt vatn, þó að víðar hafi reynt verið. Silungsveiðunum 
hefir þvi verið harla lítil trygging að lögum þessum, og er ekki trúlegt, 
að á þvi verði breyting,, þó að þau hefðu gildi framvegis. Má af þessu 
ljóst verða, að i gildandi lögum er engin ráðstöfun, sú, er að haldi megi 
koma, sem tryggt geti fiskstofn veiðivatna vorra fyrir hremmiklóm rán- 
yrkjunnar. Gæti þá svo farið, að hlunnindi þessi hyrfu fyrr en varir, ef 
ekki verður að gert.

Þá er næst að athuga, hversu laxveiðin er að lögum tryggð. Allt
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fram á siðasta rnannsaldur má svo heita, að engin ákvæði væru í lögum til 
friðunar laxinum. En með lögum um friðun á laxi, nr. 5, 19. febrúar 
1886, laxalögunum svo nefndu, er stefnt til bóta um þetta mál. Að vísu 
fara lög þessi miklu skemmra en flestir forgöngumenn þessara mála i þá 
daga vildu vera láta, svo sem síðar mun sýnt verða, en allt um það voru 
þau mikil framför frá því, sem áður var. Laxalögin ákveða þriggja mán- 
aða veiðitíma fyrir lax, og ráða sýslunefndir, hvenær hann er tekinn á hverj- 
um stað. Alstaðar er veiðitími framan af sumri, og er það til ótviræðra 
hagsmuna fyrir þá, sem veiði eiga neðan til við árnar, því að þá er þar 
fiskför mest. Hinir, sem upp með ánum búa, hafa aftur litla veiði um 
veiðitimann, og er því almennt talið, að ýmsum þeirra verði það, að 
stunda veiði eftir að veiðitima er lokið. 1 annan stað er svo mælt fyrir í 
laxalögunum, að lagnet eða fastar veiðivélar megi ekki ná lengra út en 
í miðja á, og megi aldrei verða skemmra milli þeirra en 60 metrar (30 
faðmar). Með ákvæði þessu er að vísu fyrir þvi séð, að ár séu ekki þver- 
girtar og laxför í þeim hindruð með öllu, en það hlýtur hverjum manni 
að verða ljóst, þeim, er athugar þetta mál rækilega, að þess er engin 
von, að lax komist langt upp eftir ám, ef þar er svo veiðivélum skipað, 
sem lög þessi framast leyfa. Laxinn er ekki slíkum vitsmunum gæddur, 
að hann geti til lengdar bjargazt framhjá veiðigildrum, sem liggja út í 
miðja á frá báðum bökkum, enda þótt 60 metra bil sé á milli þeirra. Enn 
er það ákveðið í laxalögunum, að um veiðitímann skuli laxinn vera 
friðaður 36 stundir í viku hverri, frá náttmálum á laugardag til dagmála 
á mánudag. Skulu þá öll net upp tekin og allar veiðivélar opnar standa. 
Vikufriðun þessi mun hafa verið til þess sett, að veita þeim meiri veiði, sem 
upp með ánum búa, og tryggja það, að eitthvað af laxinum kæmist upp á 
hrygningarsvæðin. Hið síðartalda skiptir vitanlega eitt ináli fyrir framtíð 
fiskstofnsins og viðhald veiðinnar. Nú leitar laxinn misjafnlega mikið í árn- 
ar, eftir vindstöðu og sjávarföllum. Gengur hann mest um flóð, einkum stór- 
straumsflóð, og miklu örar í landátt en hafátt. Gönguhraðinn um árnar er 
og næsta misjafn, og fer hann einkum eftir gerð ánna, svo sem vatnsmagni, 
straumi og fyrirstöðum. En fyrirstöður eru fossar og striðir strengir, svo og 
hverskonar eðlisbreytingar á vatni. Svo hagar til i flestum fiskihverfum hér 
á landi, að annaðhvort verður laxinn að ganga í gegnum stöðuvatn, á leið 
sinni til hrygningarstöðvanna, eða eftir jökulsám og úr þeim aftur upp í þver- 
árnar, þar sem hann hrygnir. Nú eru ætíð aðrir vatnskostir í þveránum, og eru 
þær því til fyrirstöðu. Vmsar þeirra eru og svo vatnslitlar, að þær eru ekki lax- 
gengar nema í vöxtum, og þá einkum þegar líður að hausti og veðrátta ger- 
ist úrfellasöm,

Laxalögin banna veiði á smálaxi og kveða á um möskvavidd laxanetja 
til tryggingar því, að smálax geti smogið þau. Hefir það vafalaust verið ætlun 
þeirra manna, er settu ákvæði þessi i lögin, að smálaxinn væri óþroskaður lax, 
er síðar mundi leita i árnar fullþroskaður. Nú vita menn aftur, að smálaxinn 
er yfirleitt fullþroska og gengur í árnar til hrygningar, en að lokinni hrygn- 
ingu gengur allur lax aftur til sjávar og ferst þar unnvörpum, svo að aðeins
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örlítill hluti gengur aftur í árnar. Hitt vita menn og, að kynfesta er um stærð 
laxa, að smálax getur af sér smálax yfirleitt. Þetta ákvæði laganna, um friðun 
smálaxins, nær þvi engan veginn tilgangi sínum, en hefir þá hættu í för með 
sér, að laxstofninn smækki, eins og fara mundi um fjárstofn þess Lónda, er 
veldi rýrasta féð til lífs og undaneldis. Þá er loks að lita á ádráttarveiðina. 
Láxalögin mæla svo fyrir, að ekki megi ádrátt stunda nema ánnaðhvert dæg- 
ur. Virðist svo, sem veiði þessi hafi verið talin hættulegust allrar veiði, enda 
mun það ekki hafa verið að ástæðulausu. Ádráttarveiði er einkum stunduð 
á þeim stöðvum, sem laxinum eru hættulegastar, svo sem á hrygningarsvæð- 
um, ármótum og öðrum þeim stöðum, þar sem laxinu er hindraður á göngu 
og safnast saman. Ennfremur eru ýmsar ár svo auðdregnar, að þar má ná 
á skömmum tíma hverri kvikri bröndu, og stoðar þá laxinn litt, að ekki má 
á draga nema annaðhvert dægur.

Svo sem áður er sagt, eru allmikil líkindi til þess, að þeir, sem upp 
með ánum búa, gerist, sumir hverjir, nokkuð djarftækir til fengsins eftir 
veiðitíma, Er þessurn mönnum nokkur vorkunn, þvi að lax gengur svo seint 
i sumar þverár, að ella myndu eigendur þeirra veiðilausir. Aftur er þessi 
veiði geysihættuleg fiskstofninum, þvi að ár þessar eru flestár auðdrægar 
og laxinn fer að leggjast í hylji, þá er líður að hausti. Kemur hér að hin- 
um mesta ágalla á veiðilöggjöf vorri, en hann er eftirlitsleysið. Flestum 
mönnum er þann veg farið, að þeir eru þess ófúsir að kæra nágranna sina 
eða sveitunga, enda mælist slíkt jafnan illa fyrir og oftast verr en lítið 
lagabrot, svo sem það er talið að krækja sér í laxkind, þó að liðið sé af 
veiðitíma. Fer þá oftast svo, að hver hylmar yfir með öðrum, unz margir 
eru seldir í sömu sök, og verður þá ekki af uppljóstunum. Hinir, sem neðar 
búa og mesta hagsmuni hafa í veiðinni, vita litið um það, sem fram fer upp 
með ánum, en ala illan grun til þeirra, er þar búa, og láta að öðru leyti 
hverjum degi nægja sina þjáning. Svo virðist helzt, sem til þess hafi verið 
ætlazt, þá er laxalögin voru sett, að hver gætti annars veiði, en slíkt er 
með öllu ónýtt, eins og nú hefir sýnt verið. Með lögum þessum hefir aldrei 
verið eftirlit af hálfu hins opinbera, og það er vitanlegt öllum þeim, er 
til þekkja, að þau hafa þrásinnis verið brotin allt fram á þennan dag. Hafa 
þau þvi komið að miklu minna gagni en ella hefði orðið.

I laxalögunum er hvergi bannað að veiða lax með dynamíti eða 
öðrum sprengiefnum. Margt fleira má finna þeim til foráttu, en hér skal 
staðar numið. Er það og sízt að kynja, þótt þau séu á ýmsan hátt ófull- 
komin og úrelt, svo gömul sem þau eru.

Gagnrýning þessi á ákvæðum laxalaganna um veiðitíma, skipun 
veiðivéla, vikufriðun, möskvavidd og ádráttarveiði leiðir þannig til þeirrar 
niðurstöðu, að lögin veiti ekki tryggingu fyrir því, að fiskstofn vatnanna 
rýrni ekki eða eyðist.

Þá er næst að athuga, hvern dóm reynslan leggur á.laxalögin, og 
verður í því efni að styðjast við veiðiskýrslur. Þykir oss rétt að taka eitt 
fiskihverfi til athugunar um þetta mál, og virðist oss fiskihverfi ölfusár 
vera bezt til þess fallið fyrir margra hluta sakir. Samkvæmt veiðiskýrslum
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fyrir árin 1924—1928, sem Hagstofa íslands hefir góðfúslega lánað nefnd- 
inni, hefir meðalársveiði í fiskihverfi Ölfusár verið 3726 laxar á árabili 
þessu. Eftirfarandi tafla sýnir, hversu veiði þessi skiptist milli ýmissa hluta 
fiskihverfísins, bæði að tölu og liundraðshluta (%). Ennfremur sýnir hún 
veiðinot (Effekt), er talin eru eftir því, hve margir laxar veiðast á hverj- 
um km. á hinum ýmsu köfluni fiskihverfisins.

Ölfusá upp að Selfossi .... 
Ölfusá frá Selfossi að Sogi ...

Tala veiddra laxa HundraCshluti Laxar pr. 

125,9 
36

.... 2341 

.... 234
62,8%

6,3 —

Ölfusá öll .......... .... 2575 69,1 % 102,6
Hvítá frá Sogi að Tungufljóti . .... 752 . 20,2 — 14,9

Hvitá og Ölfusá . .. 3327 89,3 % 44
Þverárnar allar ..................... .... 399 10,7 — 4,1

Fiskihverfið allt .... 3726 100 % 21,4

Tafla þessi mælir skýru máli. Hún sýnir, að í þveránum veiðast að- 
eins 10,7 % af allri veiði fiskihverfisins, og að veiðinotin eru þar einir 4 
laxar á hverjum km. Nú er það vitað, að laxinn hrygnir ekki i jökulvatni. 
Verður hann því að komast í þverárnar til hrygningar. En veiðinotin sýna það 
skýrt, að laxgengd er þar afarlítil, einkum ofan til, þvi að um þverárnar er 
það sama að segja og um höfuðána, að veiðinotin eru mest neðan til í þeim, 
en verða æ því minni, sem ofar dregur. Taflan sýnir, að mjög fátt fiska kemst 
af til hrygningar. Hún sýnir, að fiskihverfið er þrautveitt, rányrkt. 1 sumum 
fiskihverfum öðrum er þó afkoman enn verri en í þessu. Má þar til nefna berg- 
vatnsárnar: Hrútafjarðará, Miðfjarðará, Víðidalsá, Laxá á Ásum og Laxá í 
Þingeyj arsýslu.

Taflan sýnir enn annað. Hún sýnir, hver geysimunur er á veiði þeirra 
jarða, sem liggja að ánum neðanverðum, og hinna, sem veiði eiga upp með 
höfuðá eða einkum i þveránum. Menn kunna nú að segja, að laxinn sé þá 
miklu betri vara, ef hann er veiddur nýrunninn, og sé þvi rétt, að veiðin sé 
mest neðan til i ánum. Þetta er að visu satt, en á hitt er og að lita, að upp- 
árnar má oft leigja dýru verði til stangarveiði, en þó því aðeins, að fiskur 
gangi í þær, en slíkt verður ekki með því lagi, sem nú er á um veiði i 
ánum neðanverðum. Um það mun naumast verða deilt, að þeir eigi nokkurn 
rétt til laxins, sem þverárnar eiga, þvi að á þeirra landi hefir hann klakizt 
og alizt upp að mestu. Höfuðáin er laxinum aðeins gönguleið milli hrygn- 
ingarsvæðanna og sjávar.

Á siðasta áratug hefir allvíða um land verið reynt að klekja laxi, en 
viðleitni þessi hefir á flestum stöðum strandað á þvi, að þá er taka átti til 
stofnfisksins, var hann víða enginn og hvergi nógur, nema í þeim ám, sem 
friðaðar eru að mestu eða öllu fyrir annari veiði en stangarveiði. Þetta
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sýnir betur en flest annað, hversu fátt er um lax 1 ánum að loknum veiði- 
tíma. Og það sýnir einnig, að svo búið má ekki standa, því að fiskrækt getur 
aldrei þrifizt, nema stofnfiskur fáist. En hvert skyldi stefna, ef ekki til 
aukinnar ræktunar?

Nú kunna menn að spyrja, hvort lax^stofn ánna muni þá hafa minnkað 
síðan 1886, að laxalögin gengu í gildi. Þessu er torsvarað, því að veiðiskýrsl- 
ur eru að engu gagni fyrr en 1912. En frá þeim tíma virðist veiðin hafa 
farið hækkandi til 1920. Síðan stóð hún í stað til 1927, en á síðustu 
þremur sumrum hefir hún aftur minnkað til muna. Af þessu verður ekk- 
ert ráðið með vissu um afkomu fiskstofnsins, því að á þessu timabili 
eru áraskipti að því, hve fast veiðin hefir verið sótt. Umsögn fróðra manna 
og kunnugra bendir til þess, að í allmörgum ám, einkum hinum minni, 
hafi laxveiði rýrnað síðan 1886, og víst má það telja, að hvergi hafi hún 
aukizt nema þar, sem ár hafa verið teknar til stangarveiði og friðaðar 
fyrir ádrætti og föstum veiðivélum.

Enn má um það spyrja, livað verndað hafi fiskstofninn frá ger- 
eyðingu, fyrst laxalögin séu svo fánýt, sem hér hefir verið sýnt. Því er 
aftur auðsvarað. Það, sem liefir verndað laxastofninn síðan 1886, er hið 
sama, sem varðveitt hefir liann frá þvi, er land byggðist, en það eru á 
aðra hönd slíkir vatnavextir á veiðitíma, að veiðitækjum verði ekki við 
komið, en á hinn bóginn einhver undanfæri, svo sem gljúfur eða óbyggð- 
ir, þar sem ránshönd mannsins fær eigi eftir honum sótt. Þegar þetta 
tvennt fer saman, kemst eitthvað af laxi undan. Og þetta tvennt fer 
saman í öllum þeim ám landsins,- sem haldið hafa nokkurri veiði fram 
á þennan dag. Þessu til frekari sönnunar skal á það bent, hve mikil 
áraskipti eru að laxveiði á landi hér. Árið 1919 veiðast á öllu landinu 
11,207 laxar, eða 66% af meðalveiði, en tveim árum siðar, 1921, veiðast 
21,024 laxar, eða 123,5% á við meðalveiði. Þetta sýnir glöggt, að árgang- 
arnir eru næsta misjafnir að stærð. En misjöfn hrygning og afkoma yfir- 
leitt veldur því, að árgangarnir verða misstórir. Annað, sem sýnir 
þetta enn þá betur, er- það, hve þverárveiðin er misjöfn frá ári til árs. 
I • sumum árum er hún engin, en sæmileg í öðrum. Þá er flóð koma á 
veiðitíma, svo að lítið verði af veiði í höfuðám, bregzt það ekki, að 
þverárveiðin sé sæmileg. Það eru þvi verklegir (tekniskir) örðugleikar 
á veiðinni, sem einkum hafa verndað fiskstofn ánna til þessa.

Svo sem áður getur, hafa menn til þessa átt erfitt með að koma afl- 
anum i sæmilegt verð. Af þvi hefir hitt leitt, að menn hafa ekki sótt 
veiðina jafnfast og ella hefði orðið. Nú fer markaðurinn hatnandi, 
og horfir vænlega um hann framvegis, eins og áður er sýnt, vegna vax- 
andi samgangna og bættrar aðstöðu um sölu til útlanda. Má þá nærri 
geta, að lengra verði seilzt til laxins og veiði yfirleitt fastar sótt en áður 
hefir veríð. Til þessa hefir sú venja uppi haldizt, að hver búandi hafi 
veitt fyrir sinu landi eða menn hafa bundizt samtökum um það, að 
leigja ár til stangaveiði. Á siðustu árum hefir nokkur breyting orðið á 
þessu Fyrirtæki hafa stofnuð verið í þeim tilgangi að veiða lax til hagn-
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aðar, og hafa þau tekið veiðirétt á leigu. Fyrirtæki þessi hafa verið 
þess umkomin að leggja meira fé í veiðina en áður hefir tíðkazt. Hafa 
þau reist veiðigirðingar svo rannnar, að þær standa af sér alla venju- 
iega vatnavexti. Girðingar þessar eru á ýmsa lund góð veiðarfæri, og er 
iiklegt, að ýmsir muni taka þær upp, en þá er fallin sú vörnin, sem fisk- 
stofninum var i vatnavöxtum á veiðitíma. 1 annan stað verður girðing- 
um víða við komið, þar sem aðrar veiðivélar eru að engum notum. Mun 
þvi veiðitækjum fjölga í ánuin, þegar þær verða upp teknar. 1 þriðja 
lagí er á það að líta, ef fjársterk fyrirtæki taka að stunda veiði að mikl- 
um mun. Er þá hætt við þvi, að veiðin verði fastar sótt en verið hefir 
hingað til. Loks er laxveiði i sjó. Til þessa hefir lítið kveðið að henni, en 
nú virðisl mega ráða það af ýmsu, að hún muni verða tekin upp, ef 
ekki verður við gert. Sjávarveiði er hættulegust allrar veiði, því að að 
henni stendur jafnaðarlega mikill fjárkostur og fullkomin tækni (teknik). 
Hún er og áttliagalaus, en lætur greipar sópa um fenginn, hvar sem hann 
fæst, án þess að skeyta liið minnsta um afkomu fiskstofnsins. Hvar- 
vetna erlendis þykir hún gefast hið versta.

Hér hefir nú verið sýnt fram d það með gildum rökum, fræðilegum og 
verklegum, að íslenzk veiðilöggjöf veiti enga trgggingu fyrir því, að 
fiskstofn viðhaldist í veiðivötnum landsins, og auk þess sé hún óréttlát. 
Hin helzta vernd fiskstofnsins hefir verið sú, að veiðin hefir aldrei ver- 
ið stunduð svo freklega, sem lögin leyfa, vegna ófullkominna tækja og 
litils markaðs. En nú virðist sú vemd óðum þverrandi.

V. Aukning fiskstofns.

Þess er getið í fornum ritum, að þá er forfeður vorir komu fyrst 
til landsins, liafi ár allar og vötn verið full fiska. Líklegt er, að sögu- 
inenn geti þessa af þvi, að á þeirra dögum hafi veiðisæld vatnanna ver- 
ið tekin að þverra.

Víðsvegar um landið eru ár þær, er Laxár nefnast, enda þótt þar 
hafi ekki orðið laxkindar vart í þeirra manna minnum, er nú lifa. Vafa- 
laust hafa ár þessar hlotið nöfn sín af því, að í þær hefir verið laxgengd, 
þá er þeim voru nöfnin gefin. Kunnugt er það um ýmsar ár aðrar, að 
þar hafi verið veiðisæld nokkur, þó að nú séu þær laxlausar. Má þar til 
nefna Blöndu, sem Eggert Ólafsson telur eina af helztu laxám i Húna- 
þingi. Hvað mun valda veiðispjöllum þessum?

Fornmenn voru aðdráttarsamir og fengsælir, og má líklegt telja, 
að þeir hafi orðið heldur harðbýlir við fiskstofn vatnanna, og þarf eigi 
getur að þvi að leiða, að því muni ránsveiði valda, að veiði er nú horfin 
í ýmsum vötnum. Hitt má af líkum ráða, að ránskapur sá, er lagði 
sum vötn i auðn, muni nokkuð hafa fækkað fiskstofni annara.

Áður en landið byggðist, naut náttúra þess fullkomins friðar.



840 Þingskjal 343

Vatnafiski hefir þá fjölgað svo, sem náttúrukostir framast leyfðu. Hverjir 
eru þessir náttúrukostir, og hve mikinn fiskstofn leyfa þeir?

Jörð og vötn og sær hafa í sér fólgna getu til þess að framfleyta 
lifandi verum. Geta þessi hefir verið nefnd lífsorka (oecologiskur 
valens), og er hún næsta misjöfn, svo sem lifsverurnar sýna.

Lifsorka vatna fer eftir þrennu: efnum, hita og gerð. Efni þau, sem 
uppleyst eru í vötnum, eru harla misjöfn að kostum. Sum eru gagnleg, 
önnur skaðleg. Gagnleg eru áburðarefni og súrefni, en skaðleg eru ýms 
járnsambönd, brennisteinn, jarðsýrur o. fl. Frjósemi vatnanna fer eftir 
efnum þessum og er því meiri sem meira er um áburðarefnin. Áburðar- 
efnin og skaðaefnin berast í vötnin úr jarðveginum, en súrefnið fá þau 
úr loftinu í ölduróti og straumum. Hiti vatnanna er sú orkulind, sem lífs- 
verur þeirra teiga þrótt sinn af. Vex því lífsorkan með hitanum, unz 
hann gerist svo hár, að hann verði til skaða, svo sem viða er í laug- 
um. Gerð vatnanna, lögun, dýpi, botn og straumur, hefir mikil áhrif á 
verur vatnanna, en ófært er að rekja þau hér.

I vötnum hér á landi er ærið súrefni, því að ekki skortir öldurót 
né strauma, en hiti þeirra er aftur misjafn, og er hiti stöðuvatna mjög 
binn sami og meðalhiti loftsins um þann tíma, sem þau eru auð. Hiti 
straumvatna er misjafnari. Jökulvötn og fjallavötn eru köld, en heitari 
eru ár þær, er spretta upp í vötnum eða flólendi. Áburðarmagn vatna 
er næsta misjafnt eftir legu þeirra. Áburðarrík eru þau vötn, sem gras- 
lendi liggur að, en hin áburðarsnauð, sem liggja í möl eða grjóti.

Á vorin, þegar vötnin taka að hitna, sprettur upp i þeim aragrúi 
af örsmáum plöntum, sem svífa um í yfirborði. Gróður vatnanna yfirleitt, 
en einkum smáplöntur þessar, eru undirstaða alls annars lifs, sem þróast 
í vötnunum, því að plönturnar einar eru þess megnugar að vinna nær- 
ingarefni úr loftinu fyrir orku sólargeislanna. Hvert vatn er veröld fyrir 
sig með sérstök lífsskilyrði, lífsverur og efnisrás: frá dauðu, ólífrænu efni 
i lifandi og frá lifandi í dautt. Svifgróðurinn nærist á áburði vatnanna og 
þiggur orku frá hita þeirra. Hann er frumáta þeirra, því að á honum lifa 
svifdýrin, en á þeim aftur hin stærri dýr, koll af kolli. Þannig skapast 
löng festi lifsmynda frá ósýnilegum einsellungum til stærstu fiska. Hver 
tegund á sína bráð og sína fjendur.

Þar sem náttúran er ein í leik, heldur þannig hver tegundin annari i 
skefjum, svo að jafnmikið fæðist og deyr. Þetta er hið mikla jafnvægi 
náttúrunnar. Ef það raskast, getur til inikils dregizt fyrir verur þær, er 
vötnin byggja. Fiskarnir eru fullkomnastir þeirra dýra, er vötnin byggja, 
og eiga ýmsa bráð, en fáa fjendur. Fjölgun þeirra er því viðasthvar ekki 
óðrum takmörkunum háð en þeim, er átan, lífsorkan, setur.

Engar líkur eru þess, að lífsorka vatnanna hafi minnkað, svo að 
nokkru nemi, síðan á landnámsöld. Vötnin geta því enn framfleytt jafn- 
miklu af fiski og þá. Þær rannsóknir, er gerðar hafa verið á vötnum hér 
á landi, benda og ótvírætt á það, að lifsorka þeirra sé rnikil og þau geti 
borið miklu stærri fiskstofn en nú er í þeim. En um veiðina hefir farið
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líkt og um skóginn. Menn hafa gengið á kosti landsins með miklum rán* 
íkap, en litilli fyrirhyggju, unz allt var komið í örtröð. Forfeðrum vor- 
um var nokkur vorkunn i því, að þeir kunnu ekki skil á ránvrkju og 
ræktun. En oss, sem öðlazt höfum dýrindi þekkingarinnar til varnaðar 
cg vegarbeina, er engin vorkunn, ef vér höldum áfram að eyða kostum 
landsins.

Lifsorka vatnanna er mikill fjársjóður, höfuðstóll, sem enn hefir eigi 
haldið verið til hagnýtingar og arðs, neina að litlu leyti, en biður óskertur 
þeirra kynslóða, er nota .kunna. Sú orka, er framfleytt getur lifi, getur 
framfleytt mannlifi, og lögmál allrar ræktunar er það, að beizla lifsorkuna tíl 
handa mönnunum. Fiskrækt er það, að breyta frumátu vatnanna i nytja- 
fisk, mannafæðu. Fiskinn rækta menn með klaki og skynsamlegum veiðiað- 
ferðum, og er þá rétt að farið, ef lífsorkan er fullnotuð, en henni ekki 
ofboðið.

Einn fyrsti árangur fiskræktar, þar sem hún er stunduð tíl nokk- 
urrar hlitar, er sá, að veiðin verður jöfn frá ári til árs. 1 öllum veiðivötn- 
um má rækta fisk, svo að veiði verði að jafnaði svo, sem hún hefir mest 
orðið, og í flestum vötnum má margfalda þá veiði, sem nú er, þvi að lifs- 
orkan er víðast hvergi nærri fullnotuð, eins og áður er sagt. I fjölmörgum 
vötnum, sem nú eru veiðilaus, má og rækta fisk til mikilla hagsmuna, og 
gildir þetta um öll þau vötn, sem áður hefir veiði i verið, en einnig mörg 
liinna, er til þessa hafa verið veiðileysa, því að fossar og aðrar hindranir 
hafa víða valdið því, að fiskurinn hefir eigi náð að nema vötnin.

Af því, sem nú hefir sagt vérið um fiskrækt, má það hverjum manni 
lióst verða, að vér getum aukið veiðihlunnindi landsins stórkostlega. En 
svo sem áður er ritað, er slikt óhugsandi meðan vér eigum við að búa veiði- 
löggjöf þá. sem enn er í gildi.

Vér Islendingar stöndum á vegamótum um veiðimál vor, eins og margt 
annað. Á aðra hönd liggur krókstigur sundrungar og þekkingarskorts. En á 
hina höndina blasir gagnvegur samtaka og ræktunar. Hann liggur til hlunn- 
indaauka og hagsældar.

VI. Yfirlit yfir sögu íslenzkra veiðimála.

A þessu ári munu vera liðin 1000 ár siðan fyrst voru sett lög um veiði- 
skap í vötnum og ám á landi hér, því að líklegt má telja, að einhver ákvæði 
um veiði hafi verið tekin upp í hin fyrstu allsherjarlög vor. Hefir varla getað 
hjá þvi farið, að menn hafi greint á um skiptingu veiði í hinu nýnumda landi. 
Þjóðkunn er frásögn Vatnsdælu um deilur þeirra Ingimundarsona og Hroll- 
leifs Ljótarsonar i Ási um veiðina í Vatnsdalsá.

í Landabrigðaþætti Grágásar, Staðarhólsbók kap. 438, sbr. Konungsbók 
kap. 208, eru ýmis fyrirmæli um samveiði og skiptingu veiði. Þar eru og hin 
fyrstu drög til friðunar. Þar segir:

„Eigi eiga menn at leggia net um þvera a ne gera teinor i eða gera 
Alþt. 1930. A. (42. löggjafarþing). 106
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garða (eigi gerþa svá at eigi sé hlið á. Kb.) eða ker nema einn maðr eigi alla 
ana. En hvatki sem er þes er þar gert er þat banni fiskför þa verðr oheilög su 
umbúð enda varðar III marka útlegð við hvern þeira er veiðina a. Rett er 
manne at leggia net strandlagi í ána við þat land sem hann a sialfr".

I næstu grein segir ennfremur:
„Nu ero quislir fleire oc scal eigi banna fiscfaur i einne quisl nema þar 

se minne fiscfaur en i annarre oc eigi hann einn quislina fyrir ofan“. (Grá- 
gás, II. 510, I. b. 123).

1 Járnsíðu eru ákvæðin um veiði í Landabrigðabálki 24, tekin eftir 
Gulaþingslögum 85. Þar segir svo:

„Enge má fire oðrom væðe stoð banna þa er hann hever at forno 
fare haft. En hvarvitna þar sem menn eiga lax a saman þa skal hverr gera 
veiði vel i sinni a oc gera þo sva at fiskar mege ganga upp at a hverre. Ganga 
skal guðsgiöf til fiallz sem til fioro“. Siðan koma sektarákvæði við þvergirð- 
ingu etc.

í Jónsbók eru ákvæðin um veiði einkum í Landsleigubálki 56. Eru þau 
að mestu sniðin eftir landslögum Magnúsar lagabætis, hinum norsku. Ákvæði 
þessi hafa um margar aldir verið hin einu fyrirmæli um veiðirétt og veiði hér 
á landi. Þykir þvi rétt að birta þau hér.

„Kap. 56. Um veiðivötn ok veitur ok veiðiár.
Hverr maðr á vatn ok veiði stöð fyrir sínni jörðu ok á sem at fornu 

hefir verit nema með lögum sé frá komit. Vötn öll skulu svá renna sem at
fornu hafa runnit............. Nú ef á rennur milli bæja manna eða bekkur ok
eru fiskar í þá eigu halfa hvárir ef þeir eigu svá jörð til tveim megin. En ef 
á eða bekkur renna rétt ok brýtur á hvárskis land þá geri svá hvárir veiðivél
af sínu landi sem gert hafði at fornu fari.............Engi skal fyrir öðrum veiði
spilla eða banna þá er hann hefir haft at fornu fari. Hvervitna er menn eigu 
fiskiá saman þá á hverr at veiða sem vill meðan úskipt er ánni ok draga váðir
at hváru landi er þeir vilja en eigi skal liann öðrum veita......... Hverr maðr
má gera veiðivél í sinni á ok gera svá at fiskur megi fara upp at á hverri. 
Ganga skal guðs gjöf til fjalls sem til fjöru, ef gengit vill hafa. En sá maðr er 
gerðir fyrir þá skulu þeir er fyrir ofan eiga gera honum fimtarstefnu af þingi
at brjóta ór.............Engi skal öðrum veiðistöð banna fyrir sínu landi ok engi
annara veiði stöð spilla“.

Það leynir sér ekki, að þessi ákvæði eru einkum til þess sett að jafna 
veiði og fyrirbyggja yfirgang. Hitt virðist ekki hafa vakað fyrir þeim, er lög- 
in settu, að fiskurinn þyrfti friðunar, ef veiðin ætti að haldast. Hér eru engin 
ákvæði urn ársfriðun eða vikufriðun, friðun hrygningarsvæða eða takmark- 
anir á ósaveiði.

Svo liðu meira en 6 aldir, og ekkert ber til tiðinda í veiðimálum lands- 
jns. En eftir að Alþingi var endurreist, leið ekki á löngu áður en óskir kæmu 
frá landsmönnum um það, að það léti veiðimálin til sín taka.

Árið 1849 var gefin út tilskipun um veiði á tslandi. Er hún einkum um



Þingskjal 343 843

dýraveiðar á landi og sela- og hvalveiðar, en tekur ekki til veiði í vötnum og 
ám. Það var ekki fyrr en árið 1867, að Alþingi tók veiðimálin upp.

Upptök þessa voru þau, að 147 menn í Mýra- og Hnappadalssýslu sendu 
þinginu bænarskrá, þar sem þess er beiðzt, að það taki laxveiðimálið til með- 
ferðar. Benda þeir á það í bænarskránni, að laxveiðin hér á landi megi teljast 
meðal bjargræðisvega landsmanna, og hafi hún einkum fært þeim mikinn 
arð áður fyrr, meðan veiðin var hóflega stunduð og hinum fornu veiðilögum 
lotning sýnd, enda hafi þá gengið lax i flestöll vatnsföll landsins. Þeir segja, 
að svo líti út, sem menn þekki ekki ákvæði veiðilaganna eða hirði ekki um 
að halda þau, og að margir veiðieigendur hugsi um það eitt að drepa sem 
mest af laxinum það árið eða þann daginn, sem yfir stendur, án þess að skeyta 
hið minnsta um það, hvort þeir sjálfir eða aðrir fái nokkuð veitt árið eða dag- 
inn eftir, né um hitt, hvort aðrir, sem veiði eiga, geti nokkurrar veiði notið. 
Benda þeir og á það, að síðan farið hafi verið að flytja laxinn til útlanda, hafi 
misnotkun á veiðinni farið í vöxt, og að mestar séu horfur á því, að laxveið- 
in gangi til þurðar, ef slíku haldi áfram. Óska þeir svo eftir þvi, að Alþingi 
taki mál þetta til rækilegrar íhugunar og biðji konung um lög um þetta 
efni og í þeirn þurfi meðal annars að vera eftirfarandi ákvæði:
1) Áð aðeins sé lieimilt að veiða lax á timabilinu frá lokum maíinánaðar 

til 16. ágúst ár hvert.
2) Að lax sé friðaður vikulega frá kl. 12 síðdegis á laugardögum til sama 

tíma á sunnudögum um veiðitímann.
3) Að bönnuð sé laxveiði i sjó nálægt ósum þeirra vatnsfalla, er lax gengur 

í, og að allur veiðiskapur sé bannaður i slikum ósum.
4) Að stærð möskva í netum sé svo takmörkuð, að hinn smái og ungi lax 

fái lífi að lialda, og ekki verði leyfðir minni möskvar en 2*4 þuml. á 
hvern veg milli hnúta.

Á 9. fundi þingsins, þann 17. júlí, var málið tekið til inngangsumræðu. 
Hafði áður verið útbýtt meðal þingmanna þýðingu á norsku laxveiðilögunum 
frá 23. mai 1863 og á enskum veiðilögum frá 6. ágúst 1861. Flutning málsins 
hafði þm. Mýramanna. Tóku margir þm. til máls, og mæltu flestir þeirra ein- 
dregið með málinu. Varð það að ráði, að 5 manna nefnd var kosin til að at- 
huga það.

Nefnd þessi vann dyggilega að málinu og skilaði ítarlegu nefndaráliti
7. ágúst og lagði fram frv. til laxveiðilaga með rækilegri greinargerð. Voru 4 
nefndarmanna algerlega sammála um frv., en einn þeirra hafði sérstöðu um 
nokkur atriði. Frumvarp þetta er á marga lund svo merkilegt, að rétt þykir 
að prenta það hér orðrétt, og er það svo hljóðandi:

Frumvarp til tilskipunar um friðun á laxi á Islandi.

1- gr.
Enginn má frá 1. septembermánaðar ár livert til 1. júnímánaðar næsta 

ár veiða eður deyða á nokkurn hátt lax i ám, árósum, vatnaósum, stöðuvötn-
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um, tjörnum, lónum, fjörðum eða fyrir sjávarströndum; né heldur viðhafa, 
leggja eður liggja láta veiðivélar fyrir lax.

2. gr.
Á öðrum tímum árs en nú var mælt má lax veiða, en þó með tak- 

mörkunum þeim, er nú skal greina.

3. gr.
Enginn skal leggja eður viðliafa nokkra veiðivél fyrir lax frá náttmál- 

um á laugardegi til miðnættis á sunnudagskvöldið næsta eftir; né heldur á 
þessum tíma liggja Iáta, nema veiðivélin sé föst og verði eigi án stórskemmda 
upp tekin; þvi þá má hún kyrr vera, en autt op skal þá vera á henni, er gangi 
ofan í botn og upp úr, i hið minnsta 1 alin á breidd.

4. gr.
Hvergi, þar sem lax gengur, má hafa lóðir eður þau veiðarfæri, er náð 

verði með smálaxi.
5. gr.

Á stöðum þeim, er nefndir eru i 1. grein og lax gengur, má enginn til 
veiðiskapar viðhafa net, né önnur riðin veiðarfæri, með minni möskvum en 
svo, að 2% þumlungs sé milli hnúta, eður möskvinn allt í kring 9 þumlungar, 
né viðhafa á nokkurn hátt þær veiðibrellur, er meini laxi að ganga gegnum 
möskva þessa.

6. gr.
Á veiðivél hverri skulu vera svo mörg op og svo stór, að enginn lax, 

sem minni er en 9 þumlungar ummáls, þar sem hann er gildastur, staðnæmist 
í vélinni. Séu grindur í veiðivélinni, skulu spelarnir standa lóðrétt upp og of- 
an, og sé eigi styttra milli þeirra en 2 þumlungar; og ef þvergrindur eru, má 
millum þeirra eigi vera skemmra en 3 þumlungar.

7. gr.
Engin má hafa lagnet né nokkra aðra fasta veiðivél, né garða í ám, 

arkvislum, árósum eður öðrum straumvötnum, sem lax gengur í, er nái lengra 
út en yfir einn þriðjung vatnsfarvegarins, þegar vatn er sem minnst í honum, 
og skal vatnið fyrir utan endann eigi vera grynnra en þar sem netið, veiði- 
vélin eða garðurinn er. Þó skal bann þetta eigi ná til þeirra, er eiga alla veiði 
fyrir ofan í ánni, kvislinni eður vatninu; samt má enginn þvergirða árkvísl, 
nema minni laxför sé í henni en i annari kvísl árinnar.

8. gr.
Enginn má á nokkurn hátt fæla lax frá að ganga upp i vötn eður ár, 

eða upp að þeim, og spilla með þvi veiðinni.

9. gr.
Friðlýsa skal á manntalsþingum ár hvert öllum þeim veiðistöðum í



Þiogskjal 343 845

þeirri þinghá, er lax gengur og nefndir eru í 1. grein, og skal sýslumaður gera 
það kauplaust.

10- gr.
Enginn má selja eða kaupa lax þann, er 9 þumlungar er ummáls, þar 

sem hann er gildastur, eða minni, né heldur þann lax, þótt stærri sé en nú 
var mælt, er hann veit, að veiddur var á þeim tima, er ekki mátti veiða 
lax á.

11- gr.
Brjóti nokkur lög þessi, skal hann fyrir það sæta sektum frá 1 rd. til 

10 rd., og að auk 48 sk. sekt fyrir hvern lax, er hann hefir veitt ólöglega; 
svo skal hann og hafa fyrirgert veiðinni eður andvirði hennar. Öll ólög- 
leg net og ólöglegar veiðivélar skulu upptækar, og ólöglegir garðar óhelgir 
fyrir broti; ef maður hefir og spillt veiðinni fyrir þeim, er fyrir ofan búa, 
skal hann bæta þeim skaðann eftir óvilhallra manna mati.

12. gr.
Þriðjungur af sektum þeim, er falla eftir tilskipun þessari, og af 

andvirði hinna ólöglegu veiðineta og veiðivéla falli til uppljóstrarmannsins, 
en tveir hlutir í sveitarsjóðinn, þar sem brotið er drýgt.

13. gr.
Með mál öll um afbrigði laga þessara skal fara sem opinber lög- 

reglumál; og skal lögreglustjóri, ef sá, er fyrir skaða hefir orðið, eður 
annar kærir brotið fyrir honum, eður hann’ fær það á einhvern annan hátt 
að vita, rannsaka málið og láta dóm ganga i þvi, nema hinn ákærði játi 
brotið og Ijúki allt það, er honum ber að gjalda, bæði fyrir brotið og 
fyrir allan áfallinn málskostnað; eins má öll rannsókn falla niður, ef hinn 
seki borgar fyrir brotið, áður en rannsókn er byrjuð. Lögregludómarinn 
skal dæma um, hvort hið boðna gjald er hæfilegt. Engum skal þó meinað, 
er fyrir skaða hefir orðið af brotum gegn tilskipun þessari, að höfða 
málið á sjálfs sín kostnað, ef hann kýs það heldur.

Frumvarp þetta var tekið til undirbúningsumræðu á 30. fundi þings- 
ins, þann 14. ág. Var því vfirleitt vel tekið og konungsfulltrúi lýsti þvi yfir, 
að hann teldi nefndinni hafa tekizt vel og tjáði sig eindregið fylgjandi 
frv. Fjöldi þm. tók til máls og voru langflestir málinu fylgjandi, enda 
náði frv. samþykki með mjög litlum breytingum. Skal nú nokkur grein gerð 
fyrir þeim:

Við 1. gr.: Fyrir „1. júní“ kom: 20. maí.
— 3. gr.: Aftan við, greinina bættist: fvrir hverjar 3 álnir af lengd vél-

arinnar í vatn eða sjó fram.
— 5. gr.: Fyrir „að 2% þumlungs“ o. s. frv. kom: að 2 þumlungar séu

milli hnúta, eður möskvinn allt i kring 8 þuml., og sé mæit er 
möskvinn er votur. Eigi má heldur viðhafa á nokkurn hátt þær
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. veiðibrellur, er meini laxi að ganga gegnum möskva þessa. 
Þó má amtmaður leyfa silungsveiði með smáriðnari netum en 
nú var sagt, þegar það verður sannað, að veiðiaðferð sú sé 
mjög arðsöm fyrir hlutaðeigendur og eigi skaðvæn fyrir laxa- 
gönguna.

Við 6. gr.: Fyrir „9 þumlungar“ kom: 8 þumlungar. Síðari málsgrein 
greinarinnar var orðuð þannig: Séu grindur á veiðivélinni, 
skal eigi vera styttra milli rimlanna á þeim en 2^ þumlungur.

— 7. gr.: Á eftir orðinu „árósum“ í fyrstu málsgrein var bætt inn í:
eður vatnaósum.

— 8. gr.: Við greinina var bætt: Enda skal hverjum manni heimilt að
skjóta og styggja sel í veiðiám og ósum þeirra.

— 10. gr . Fyrir orðin „er 9 þumlungar“ kom: er minni en 8 þumlungar
ummáls, þar sem hann er gildastur. Orðin „eður minni“ 
voru felld burtu.

Breytingar þessar eru ekki stórvægilegar. Veiðitíminn er lengdur um
10 daga og minnsti möskvi minnkaður um þumlungs. Hvorugt þetta 
skiptir niiklu. Aftur er bætt inn heimild til þess að skjóta og styggja sel í 
veiðiánum, og er það ákvæði til stórra bóta á frv. Allar þær breytinga- 
tillögur, er gengu i þá átt að draga úr friðun laxins til nokkurra muna, 
voru strádrepnar.

Ályktarumræða um frv. fór fram þann 20. ág., og var það þá sam- 
þykkt með ofanskráðum breytirigum, eftir miklar umræður.

Eins og áður er getið, fylgdu margir þm. máli þessu mjög fast fram.
Þó sætti það og nokkrum andmælum. Þótti sumum laxinn friðaður um 
of og réttur manna til veiðinota óþarflega mikið skertur. Töldu þeir hart 
að banna manni að þvergirða á, er einn ætti alla veiði fyrir ofan, og hitt 
þó ekki síður, að ekki mætti leggja net lengra út í á en yfir % af breidd 
hennar. Þá sætti og tillagan um útrýmingu sels úr ám og árósum allmikl- 
um andmælum. En allar mótbárur gegn friðunarákvæðum frv. voru vægð- 
arlaust brotnar á bak aftur.

Eftir þeirri meðferð, sem málið sætti á Alþingi, hefði mátt ætla, 
að stjórnin hefði orðið vel við tilmælum þingsins og gefið frumvarp þetta út 
sem laxveiðilög fvrir ísland. En svo varð þó ekki. Stjórnin synjaði um 
staðfestingu, þótt undarlegt megi virðast. Mun hún hafa talið til þess giljlar 
ástæður. Þegar þeir þm., sem staðið höfðu öndvegir gegn frv. á þingi, sáu, 
að þeir gátu ekki heft framgang þess þar, sendu 17 þeirra áskorun til 
stjórnarinnar um það, að hún staðfesti ekki frv. Fundu þeir það til, að 
það gengi í ýmsum greinum of nærri rétti einstakra manna, og töldu þess 
enga þörf til verndunar laxinum. Hefir mál þeirra efalaust verið auð- 
sótt við stjórnina, því að hún hafði litla þekkingu á veiðimálum hér á 
landi, eins og síðar kom berlega í ljós.

1 frumvarpi þessu eru mörg nýmæli. Þar er kveðið á um ársfriðun, 
vikufriðun, friðun gönguleiða og friðun á smálaxi. Þar er og bann við ósft-
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veiði, bann við kaupuni og sölu á ólöglega veiddum laxi og að siðustu 
ákvæði um ófriðun sels í laxveiðiám og ósum þeirra.

Það hefir þótt rétt að rekja hér rækilega feril þessa rnáls. Með því 
hefst nýr þáttur í sögu íslenzkra veiðimála. Þjóðin reynir nú sjálf að koma 
skipun á veiðimál sín, og er þess ekki að dvljast, að frumvarp það, er nú 
hefir verið frá skýrt, fer í ýmsum greinum lengra í áttina til ræktunar 
og skipulags en síðar hefir gengið verið allt fram á þennan dag. Á þessum 
árum var grózka í þjóðlífi voru, og sjást þess víða merki, en svo fór um 
frv. þetta sem margan annan þroskavænan visi, að innlend ásælni og út- 
lent skilningsleysi urðu þar yfirsterkari viðleitni þjóðarinnar til skipulags 
og batnaðar. Má margt af þessu læra enn í dág.

Árið 1871 lagði stjórnin fyrir Alþingi nýtt frv. um laxveiði. Málið var 
itarlega rætt á þinginu, og voru margir þingmanna óánægðir með frv. 
stjórnarinnar. Var það þó að lokum samþykkt, en með allmiklum breyt- 
ingum. Síðan var óskað eftir staðfestingu konungs á þvi.

Eins og frv. var afgreitt frá Alþingi, var það í öllum höfuðdráttum 
líkt frumvarpinu frá 1867, en þó fer það öllu skemmra í áttina til frið- 
unar. T. d. hljóðar nú 4. gr. svo: „Hvergi þar, sem laxveiði er aðalveiði, 
má viðhafa lóðir“ etc. Ákvæðum 5. gr. er breytt á þá lund, að þau eigi 
einungis við þar, sem laxveiði sé aðalveiði. Aftur eru i frv. ný ákvæði, sem 
telja má til bóta. Þannig er þar ákveðið, að 60 faðma bil skuli vera milli 
veiðivéla eftir endilangri á. Ennfremur er þar svo fyrir mælt, að banna 
megi veiðivél, er að mati 6 óvilhallra manna, sem rétturinn löglega kveðji, 
sé stórum skaðleg fyrir fiskför upp eða niður á. En þó að Alþingi sam- 
þykkti þannig í annað sinn frv. um þetta efni, hlaut það ekki staðfestingu 
konungs.

Árið 1873 var málið á ný lagt fyrir Alþingi af hálfu stjórnarinnar. 
Frumvarp það, er hún lagði nú fram, var í mörgum atriðum, þeim er 
máli skipta, lakara en frv. frá 1871. Einkum voru friðunarákvæðin ófull- 
komnari en áður. Eins og áður er sagt, hafði stjórninni borizt áskorun frá 
17 þingmönnum um að staðfesta ekki frv. frá 1867, og er svo að sjá, sem 
stjórnin hafi stranglega viljað gæta þess síðan að hindra sem allra minnst 
sjálfræði manna um veiðiskap. Breyting sú, sem hún gerir nú á frv. frá 
1871, gengur öll í þá átt að minnka friðun laxins, en halda uppi sjálfsvaldi 
og ránskap veiðieigenda. Af breytingunni má sjá það, að hún hefir haft
harla litla þekkingu á staðháttum og aðstöðu um veiði hérlendis. Þannig
er nú bætt inn i 1. gr. frv., þar sem mælt er fyrir um ársfriðun og veiði
bönnuð frá 1. sept. til 20. maí í ám, árósum eða öðrum vötnum, þessum
orðum: „sem ekki eru saltvötn“.(!) í frv. frá 1867 var ákveðið, að á föstum 
veiðivélum skuli vera 1 alinar breitt op fyrir hverjar 3 álnir af lengd 
veiðivélarinnar, en samkvæmt þessu frv. skyldu vera 2 álna op fyrir hverj- 
ar 6 álnir af lengd veiðivélar út í vatn. í frv. frá 1867 var svo fyrir mælt, 
að veiðivélar mættu ekki ná lengra út frá landi en yfir þriðjung vatns-
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farvegarins. Eftir þessu frv. niátti veiðivél ná út i miðjan farveg. Hér var 
því til muna verr séð fyrir fiskför um árnar og stórt skref stigið aftur á 
bak í veiðimáiunum.

1 frumvarpinu frá 1871, eins og það var afgreitt af þinginu, var 
svo fyrir mælt, að þar, sem undantekninga kynni að þurfa frá meginreglum 
frv., skyldi farið eftir áliti 6 kunnugra og óvilhallra manna, sem rétturinn 
löglega kveddi. Þetta ákvæði frumvarpsins virðist stjórnin ekki hafa sætt 
sig við. Setti hún i þess stað ákvæði um það, að landshöfðingi skyldi 
hafa þvi nær óskorað vald til að veita undanþágur frá lögunum, t. d. um 
möskvavídd, op á veiðivélum, minnstu stærð laxa, er veiða mætti o. s. frv.

Nefnd sú, er þingið sk'ipaði til þess að athuga frumvarp þetta, taldi 
það svo bágborið, að hún réð þinginu frá að samþykkja það og bar fram 
tillögu i tveim liðum, og er efni hennar þetta:
1) Að Alþingi ráði frá því, að frumvarpið verði gert að lögum.
2) Að þingið beiðist þess, að nefnd verði sett hér á landi, er sé skipuð 

þeim mönnum, sem kunnugir séu laxveiðum, og einum lagamanni, er 
útvegi skýrslur frá hinum ýmsu héruðum, þar sem laxveiði er stund- 
uð, og geri nefndin siðan frumvarp til tilskipunar um friðun á laxi, 
sem því næst verði lagt fyrir Alþingi.

Fyrri liður tillögunnar var samþykktur með 19 samhljóða atkvæð- 
um, en hinn siðari með 15 gegn 6 atkv. Atkvæðagreiðsla þessi sýnir ljós- 
lega, að þingmönnum hefir getizt illa að frv., og mun það eingöngu hafa 
verið fyrir þá sök, að þeim þótti friðunarákvæði þess of ófullkomin.

Á Alþingi 1875 er málið borið fram enn á ný, og er nú 1. þm. Þing- 
eyinga flutningsmaður þess. Ekki hafði stjórnin látið undirbúa málið eða 
lagt fram frumvarp til laxveiðilaga, þó að Alþingi 1873 ætlaðist vissulega 
til.að hún gerði svo. Frumvarp það, er 1. þm. Þingeyinga bar nú fram, 
er í mörgum greinum líkt frv. frá 1867, en þó er á ýmsa lund dregið 
allmikið úr kröfum þeim til friðunar, er þá höfðu gerðar verið. Er svo 
að sjá, sem hafi þingheimur verið farinn nokkuð svo að láta undan siga 
i kröfum sínum fyrir hinu harðsvíraða skilningsleysi stjórnarinnar. Þann- 
ig er nú haldið ákvæði stjórnarfrumvarpsins frá 1873 um það, að leggja 
megi veiðivélum út i miðjar ár. Þá er og slakað á friðun árósa. Aftan við 
ákvæði þau, þar sem bannað er að leggja net eða veiðivélar úti fyrir ósa- 
mynnum, þar sem lax gengur um, er skeytt þessum orðum: „suo för hans 
(laxins) sé óhindruð að miklu". Ennfremur er hér aðeins heimilað að 
skjóta og styggja sel í veiðiám og ósum, þar sem lax gengur, „ef eigi eru 
þar friðlýst selalátur eða æðarfugla egguer“. Loks er svo fyrir mælt i frv., 
að amtsráðum skuli heimilt vera, eftir tillögum hreppsnefnda og sýsiu- 
nefnda, að breyta frá ákvæðum laganna eða kveða nánar á um veiði en 
þar er gert, en þó aðeins svo, að grundvallarreglum laganna um friðun 
laxins og frjálsa göngu væri í engu haggað. Engin ákvæði eru í frv. um 
vikufriðun

Frumvarp þetta var nú samþykkt þannig og síðan gefið út sem
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„Viðaukalög við Jónsbókar landsleigubálks 56. kapitula um friðun á laxi, 
nr. 16,11. maí 1876.

Þeir þingmenn, sem á undanförnum þingum höfðu einarðlegast 
barizt fyrir friðun laxins, munu nú hafa litið svo á, að slaka yrði nokkuð 
á kröfunum, ef frv. ætti fram að ganga. Margir þingmanna voru þeirrar 
skoðunar, að ekki mætti lengur dragast, að sett væru lög um laxveiði, því 
að ella væri ekki annað sýnna en að hún gengi til þurðar, svo sem henni 
væri hagað. Og þó að frv. þetta stæði alllangt að baki frv. frá 1867, var 
það þó allt að einu fullkomnara en hin fornu ákvæði Jónshókar um 
veiði.

Ekki undu menn lengi við þessi lög, þvi að á Alþingi 1879 var flutt 
frv. til breytinga á þeim, og var 1. þm. Gullbringu- og Kjósarsýslu (Grím- 
ur Thomsen) flutningsmaður. Tildrög voru þau, að Elliðaárnar höfðu ver- 
ið þvergiitar, þar sem talið var að einn maður ætti veiði i þeim. Hafði 
verið kært yfir þessu, en engin leiðrétting fengizt. I annan stað hafði ráð- 
gjafinn tilkynnt landshöfðingja, að lögin frá 1876 væru ekki friðunarlög. 
Af þessum ástæðum var frumvarp það, er áður getur, fram borið. Aðal- 
breytingar þessa frv. á lögunum frá 1876 voru þær, að lögin skyldu heita 
lög um friðun á laxi og að aldrei mætti hafa netgarða eða aðrar fastar 
veiðivélar þar, sem vatn væri dýpst í ám. En auk þess voru nokkur fyrir- 
mæli um gerð kistna.

Málinu var nú vísað til nefndar. Skilaði hún siðan áliti og lagði 
fram nýtt frv., þar sem það var ótvírætt tekið fram, að bannað væri að 
þvergirða á eða árkvísl. Flutningsmaður tók nú frv. sitt aftur, en all- 
snarpar umræður urðu um frv. nefndarinnar. Snerust umræðurnar mest 
um það, hvort þinginu væri heimilt að banna þvergirðingu eða ekki. And- 
stæðingar málsins töldu það brot á stjórnarskránni og visuðu til hæsta- 
réttardóms 16. febr. 1875. Var frv. að siðustu fellt.

Á Alþingi 1881 var laxveiðimálið enn til umræðu. Kom þá fram frv., 
er i öllum höfuðdráttum var líkt lögunum frá 1876. Var það afgreitt á 
þinginu, en hlaut ekki staðfestingu konungs.

Árið 1885 samþykkti Alþingi frumvarp til laga þeirra um friðun á 
laxi, sem enn eru í gildi, óbreytt. Hlaut það staðfestingu konungs 19. 
febrúar 1886, svo sem kunnugt er. Lögum þessum hefir verið allrækilega 
lýst áður í greinargerð þessari, og eru þau almenningi svo kunn, að óþarft 
mun að segja hér frá efni þeirra. Upphaf málsins á þessu þingi var það, 
að 2. þm. Gullbringu- og Kjósarsýslu (Þorkell Bjarnason) flutti frv. um 
friðun á laxi. Var það allmjög frábrugðið lögunum frá 1876. Vikufriðun 
var þar ákveðin 36 stundir og ársfriðun frá 1. ág. til 20. mai (frá 1. sept. til 
20. maí í lögunum frá 1876). Milli veiðivéla skyldi vera 40 faðma bil og 
engar veiðivélar mátti hafa nær ósum i stöðuvötn en 40 faðma. 1 frv. 
er ennfremur svo fyrir mælt, að sýslumenn og hreppstjórar skuli hafa 
eftirlit með veiði og gæta þess, að lögin séu haldin.

Frv. þessu var nú vísað til nefndar. Taldi hún réttara að semja 
nýtt frv., er meira liktist lögunum frá 1876, og varð það að ráði. Nefndin
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lagði síðan fram annað frv., en flutningsmaður fyrra frv., sem var einn 
nefndarmanna, tók frv. sitt aftur. Allmiklar umræður urðu um frv. þetta 
í þinginu, og urðu ýmsir til þess, enn sem fyrr, að mæla fast með friðun 
laxins, og þótti þeim sumum frv. fara helzt til skammt i þá átt. Má þar 
helzt til nefna Benedikt Sveinsson, sem jafnan barðist einarðlega fyrir 
umbótum veiðimálanna. Reyndi hann að bæta frv. þetta, en andstaðan 
var allhörð. Þegar frv. kom frá Nd., var það enn á ýmsan hátt betra en síð- 
ar varð. En Ed. breytti því til hins verra, og var það síðan samþykkt.

Nokkru áður en þétta varð, hafði danskur fiskifræðingur, A. 
Feddersen, ferðazt um landið til leiðbeininga um fiskrækt og önnur veiði- 
mál. Hafði hann bent mönnum á, að friðunarákvæði laganna frá 1876 
væri ófullnægjandi. Munu ummæli hans hafa átt drjúgan þátt í því, að 
andstæðingum málsins tókst eigi að skemma það meira en raun varð á.

Ekki voru menn allskostar ánægðir með lögin frá 1886. Á Alþingi 
1889 var enn flutt frv. um laxveiðimálið. Friðunarákvæði þess voru nokkru 
harðari en í lögunum, ádráttarveiði voru meiri takmörk sett og mönnum 
heimilað að styggja sel í ám og vötnum. Frv. þetta varð ekki útrætt á 
þinginu. En á næsta þingi, árið 1891, var borið fram annað frv., sem var 
mjög líkt þessu. Hin merkustu ákvæði þess voru þessi: Veiðitimi skyldi 
vera 2VÍ’ mán. Þó mátti stunda stangarveiði í 3 mán. Ádráttarveiði var 
aðeins heimil i 4 stundir á hverjum sólarhring. 100 faðmar skyldu verða 
milli veiðivéla eftir endilangri á. Heimilt var að skjóta og styggja sel í 
veiðiám, svo var og heimilt að eyða sjóbirting og urriða. Þetta síðasta 
ákvæði er allmerkilegt. Silungs hafði áður að engu verið getið í öllum 
þessum friðunarmálum. Hið fyrsta ákvæði, er til hans tekur, er þannig 
heimild til að gereyða honum. Ástæðan mun vera sú, að sumir menn ólu 
þann ugg, að silungurinn, einkum urriðinn, væri hættulegur laxaseiðunum. 
Nú er það aftur vitanlegt, að göngusilungur að minnsta kosti gerir laxa- 
seiðunum ekkert mein.

Frv. þetta var samþykkt á þinginu, en landshöfðingi lagði á móti þvi 
við stjórnina, svo að hún staðfesti það ekki. Ástæðan mun hafa verið sú, að frv. 
bannaði með öllu að þvergirða ár, enda þótt einn maður ætti veiði i ánum. 
Og í annan stað höfðu selveiðieigendur sent kvartanir yfir því, að það gengi 
of nærri rétti þeirra. Næst var málið tekið fyrir á Alþingi 1901. Bjarni Sæ- 
mundsson fiskifræðingur hafði undirbúið málið og i þvi sambandi leitað 
álits veiðieigenda víðsvegar um land. Samdi hann siðan frv. með hliðsjón af 
frv. frá 1891. Var svo frv. hans lagt fyrir Alþingi, litið eitt breytt. Þessi ákvæði 
frv. má merkust telja: Veiðitími skyldi vera 2% mánuður og enda eigi síð- 
ar en 30. ág. Á þessu tímabili átti laxinn að vera friðaður fyrir allri veiði, ann- 
ari en stangarveiði í 7 sólarhringa, og mátti friðun þessi vera í einu lagi. 
Bannað var að þvergirða ár. Veiðivélar máttu ekki ná lengra út en í miðja 
á, og skyldu 50 faðmar vera milli þeirra eftir endilangri ánni. Möskvar í net- 
um máttu ekki minni vera en 11 þuml. ummáls. Heimilt var að styggja og 
skjóta sel i veiðiám.

Frumvarp þetta varð eigi útrætt á þinginu, og leið nú langur tími, unz
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laxveiðimálinu var aftur hreyft á Alþingi. Rétt er þess að geta, að í nefndar- 
áliti um frv. er talið, að lax hafi gengið til þurðar hin siðari ár.

Árið 1909 voru sett hin fvrstu lagaákvæði um friðun silungs. Málið var 
llutt á Alþingi eftir tilmælum Mývetninga. Bar landbúnaðárnefnd Nd. fram 
frv. um það, en þar átti þá sæti Pétur Jónsson frá Gautlöndum. Litlar umræð- 
ur urðu um frv. þetta, og var það samþykkt. Var það siðan staðfest sem lög 
nr. 55, 30. júlí 1909, um samþykktir um friðun silungs og veiðiaðferðir i vötn- 
um, og eru þau enn i gildi. 1 þeim eru engin almenn ákvæði um friðun silungs, 
en þau veita heimild til að gera samþvkktir um friðun og veiði silungs, ef % 
þeirra manna, sem veiði eiga í vatni, æskja þess. Hafa þau þvi orðið að harla 
litlu gagni. Áður hefir efni laga þessara verið rakið. Er því óþarft að fara um 
það fleiri orðum hér.

Árið 1912 vöru gefin út lög um eyðingu sels í veiðiám. Frv. um þetta 
efni hafði legið fyrir Alþingi 1901, en þá var það fellt. Á Alþingi 1912 var mál 
þetta tekið fyrir að nýju, og flutti 1. þm. Árnessýslu (Sigurður Sigurðsson) 
frv. u>n það. Var það siðan samþykkt og staðfest af konungi. Lög þessi eru 
heimildarlög, og eru þau enn i gildi. Mæla þau svo fyrir, að gera megi sam- 
þykktir um algerða útrýmingu sels úr veiðiám, en þó megi eigi raska friðlýstum 
selalátrum, nema fullt gjald komi fyrir. Ýmsir örðugleikar eru á því, að koma 
á samþykktum þessum, enda mun það óvíða hafa verið reynt eða hvergi.

Árið 1917 hafði Alþingi til meðferðar tvö mál um laxveiði. Annað frv. 
var um heimild handa stjórninni til að veita manni einum i Kanada, Birni 
Jónssyni, einkarétt til að veiða lax í Faxaflóa frá netlögum og út að landhelg- 
ismörkum. Einnig átti að veita manni þessum rétt til laxveiða annarsstaðar í 
landhelgi með þeim kostum, sem aðrir kynnu að bjóða. Einkaleyfi þetta 
átti að gilda til 10 ára, og mátti leyfishafi framselja einkaréttinn til ein- 
■stakra manna eða félaga. Frv. þetta var nokkuð rætt í þinginu, en var 
síðan fellt með 12 : 12 atkv.

Hitt málið, sem fyrir þinginu lá, var frv. til laga um laxveiði, og er 
það skemmst af því að segja, að það er hið róttækasta frv. um friðun á laxi, 
sem fram hefir komið á Alþingi til þessa. Flutningsmenn voru þeir 1. þm. 
Reykjavíkur (Jörundur Brynjólfsson) og þm. Norður-Þingeyjarsýslu (Bene- 
dikt Sveinsson). Hin helztu ákvæði frv. voru þessi: Ársfriðun skyldi vera 
2% nián., frá 15. júní til 30. ág., en vikufriðun 84 stundir. Til laxveiði var 
aðeins heimilt að nota lagnet, ádráttarnet og veiðarfæri með öngli (steng- 
ur etc.), en aðrar veiðivélar voru bannaðar. Möskvar í laxanetum máttu 
eigi vera minni en 2,6 cm. ummáls. 1 frv. þessu eru og ýms merk nýmæli, og 
má þar helzt til nefna ákvæði um laxastiga og um stjórn veiðimála. Skyldi 
ákveða lagnir allar og halda bók vfir þær. Leynir sér ekki, að frv. er sam- 
ið með hliðsjón af norsku laxveiðilögunum, Lov om Laks- og Sjöörretfiskeri- 
erne, frá 8. apríl 1905. Frumvarp þetta varð eigi útrætt á þinginu. Var því 
vísað til stjórnarinnar, en frá henni kom það aldrei aftur.

Árið 1923 komu aftur tvö mál, er að laxveiði lúta, fvrir Alþingi, 
og (pku þau bæði til fiskihverfis Ölfusár eins. Annað þeirra var um ófriðun 
sels. Samkvæmt því skyldi selur vera ófriðaður í Ölfusá og ám þeim, er
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í hana renna. En þeir, sem áttu friðlýst selalátur, skyldu fá bættan 
hlunnindamissinn úr ríkissjóði. Flutningsmaður frv. þessa var 5. landskj. 
þm. (Jónas Jónsson). Það var fellt.

Hitt frv. var um undanþágu fyrir laxveiðieigendur í Ölfusá frá 
ákvæðum laxveiðilaganna frá 1886 um vikufriðun. I greinargerð frum- 
varpsins segir svo: „Enda má heita, að laxveiðin i Ölfusá sé yfirleitt sár- 
litil og svari varla kostnaði, nema þar sem bezt veiðist“. Árið 1922 veidd- 
ust þó í Ölfusá einni 1265 laxar og 1921 1485, samkvæmt veiðiskýrslum. 
Þetta furðulega frumvarp náði samþykki og staðfestingu. Flutningsmenn 
þess voru 2. þm. Árnessýslu (Þorleifur Guðmundsson) og 2. þm. Rang. 
(Gunnar Sigurðsson).

En ári síðar samþykkti Alþingi annað frv., er 2. þm. Árn. (JörB) 
flutti, um það, að fella úr gildi undanþágu þessa. Var það einnig staðfest, 
og lauk svo máli þessu.

Á tveim hinum siðustu þingum, 1928 og 1929, hafa 3 frv., er lúta 
að yeiðiskap í vötnum og ám, verið til umræðu: Frv. til laga um ófriðun 
sels í Ölfusá, frv. til laga um fiskiræktarfélög og frv. til laga um breytingu 
á lögum nr. 5, 19. febr. 1886, um friðun á laxi. Þessara mála er svo skammt 
að minnast, að óþarfi þykir að ræða um þau hér.

Af þessu ágripi má það ljóst verða, að allar umbætur á veiðimál- 
um landsins hafa átt torleiði á Alþingi. Þá er að er gætt, virðist einkum 
tvennt hafa orðið þeim Þrándur í Götu. Annað er skilningsleysi manna á 
þvi, hve mikið má auka veiðiskap á landinu, ef skynsamlega er að far- 
ið, en hilt er skammsýn hagsmunabarátta þeirra manna, sem veiðina 
eiga. Mestar ýfingar hafa jafnan orðið um það tvennt: að greiða fyrir fisk- 
för og útrýma sel, enda hefir þetta komið mest við hagsmuni þeirra 
manna, sem hafa átt nokkuð undir sér og getað komið fram áhrifum sin- 
um. Hagsmunir þeirra manna allra, sem veiði eiga, geta aldrei að fullu 
saman farið. Aðstaða þeirra, sem ósajarðir byggja, og liinna, sem upp með 
ánum búa, er of ólík til þess. Þau lög verða því seint samin, sem allir uni 
jafnvel. En eitt eflir þó hagsmuni allra veiðieigenda, og það er að auka 
fiskstofninn. Að því verða lögin að styðja. Þau verða að styðja að því, að 
vötnin gefi sem mestan arð með sem minnstum tilkostnaði. Og þau verða 
að styðja að því, að arðurinn skiptist réttlátlega milli veiðieigendanna. 
Má um það efni vitna til orða Benedikts Sveinssonar á Alþingi 1885, þá er 
frumvarp til laxveiðilaganna var til umræðu „....lögin verða í þessu efni 
að þrýsta mönnum fram á velferðarveg almennings“. Alþt. 1885, B. 690.

VII. Um einstök ákvæði frv. skulu þessar athugasemdir gerðar.

Um. I. kafla.

í þessum kafia eru aðeins skýringar á nokkrum orðatiltækjúm, 
sem notuð eru í lögunum. Skýringarnar á fiskihverfi og fiskrækt eru teknar
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úr 1. gr. 1. um fiskiraéktarfélög nr. 6, 14. júni '1929, en aðrar skýringar eru 
nýjar, og er ekki ástæða til frekari athugasemda um þær.

Um II. kafla.

Nefndin taldi sjálfsagt að taka ákvæðin um veiðirétt upp í lög þessi, 
og er þau að finna i þessum kafla. Lagði nefndin þar til grundvallar 
ákvæðin í XIII. kafla vatnalaganna, en breytti þeim þó í ýmsum atriðum, 
og verður gerð grein fyrir þeim breytingura i athugasemdum um einstakar 
greinar þessa kafla.

Um 2. gr.
Svarar til 121. gr. vatnalaganna með allmiklum breytingum.
I. 1. málsgr. er sett það nýmæli, að þeir, sem fengið hafi veiðiskir- 

teini samkv. 20. gr., megi veiða hvar sem er, að veiðitima liðnum, til 
klaks eða til vísindalegra rannsókna, án endurgjalds til veiðieigenda. Lax- 
veiði er víða svo komið nú hér á landi, að örðugt mun reynast að fá 
nægilegan klakfisk, enda þótt veiði sé frjáls alstaðar, og er þvi ekki rétt 
að leyfa veiðieigendum að gera þeim, er veiða í klak, enn örðugra fyrir, 
með þvi að neita þeim um veiðileyfi eða setja upp óhæfilegt endurgjald 
fyrir veiðileyfi. Veiði þessi er veiðieigendum og með öllu skaðlaus, þar 
sem heimiJdin er bundin við veiði eftir veiðitíma, og með þvi ennfremur, 
að þeir einir njóta þessa réttar, er veiðiskírteini hafa, þá á það að vera 
tryggt, að réttur þessi verði ekki misbrúkaður. Liku máli og um veiði í 
klak gegnir um veiði til vísindalegra rannsókna, og er heimild þessi því 
einnig látin ná til slíkrar veiði. Á þessu tvennu, klaki og vísindalegri 
rannsókn á lifi nytjafiskanna, hlýtur viðreisn veiðimálanna hér á landi 
að byggjast að mestu Ieyti.

Ákvæði 2. málsgr. er nýmæli. Nefndin litur svo á, að eðlilegast sé 
og heppilegast, að þessar landsnytjar, veiðin, fylgi öðrum nytjum lands- 
ins og að ábúandi jarðarinnar, sem hefir önnur landsnot hennar, 
njóti einnig veiðinnar. Tilætlun nefndarinnar er, að ákvæði þetta sé ófrá- 
víkjanlegt og að veiði þvl eigi verði undanskilin í ábúðarsamningi.

3. málsgr. svarar til 2. málsgr. 121. gr. vtl. Þó er rétturinn til að 
skilja veiðirétt frá landareign allmikið takmarkaður frá þvi, sem hann 
er skv. vtl. Þar er jafnan lieimilt að skilja veiðirétt frá landareign í 10 
ár, og jafnvel lengur, ef annaðhvort ráðherra leyfir eða önnur hlunnindi 
koma í móti, er þeirri landareign séu ekki metin minna verð en veiðirétt- 
urinn. Af ástæðum þeim, sem getið var við aðra málsgr., telur nefndin 
óheppilegt, að svo rúm heimild sé til að skilja veiðirétt frá landareign. 
Því er það hér aðallega bannað. Undantekinn er aðeins réttur til stangar- 
veiði. Sú veiði er hvorttveggja í senn arðsömust til leigu og hættuminnst 
fiskstofninum í vatninu, og þykir því ekki varhugavert að hún sé skilin 
frá landareigninni, þó með því skilyrði, eins og áður, að leyfi ráðherra 
komi til, ef skilja á þessa veiði við landareign lengur en 10 ár.

Ákvæði 1. og 3. málsgr. kynnu e. t. v. að verða skilin á þá leið, að 
landeigandi, er selt hefði stangarveiði á leigu, héldi eftir sem áður eftir
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rétti til annarar veiði í vatni sínu. Er ákvæði 4. málsgr. sett til þess að 
koma í veg fyrir þann skilning. Skv. henni fer það því eftir samningum 
aðila, hvort landeigandi heldur réttinum til annarar veiði en stangar- 
veiðinnar.

Um 3. gr.
Grein þessi er algert nýmæli. Veiði hefir viða verið skilin við 

jarðir með ýmsum hætti, og jarðjrnar þar með sviptar landsnytjum, sem 
eðlilegast væri, að fylgdu þeim. Eiga ákvæði greinar þessarar að stuðla 
að þvi, að þessar landsnytjar komist aftur undir jarðirnar, og er land- 
eigendum því heimilaður innlausnarréttur á veiði þessari. Samskonar 
innlausnarréttur er landeiganda veittur í 1. gr. danskra laga um „Fersk- 
vandsfiskeri“ 2. júní 1917. Innlausnarréttur þessi kemur þó því aðeins 
til greina, að meiri hluti landeigendanna krefjist hennar og fái auk þess 
leyfi ráðherra til innlausnarinnar. Réttur veiðieiganda er hinsvegar 
tryggður með því að heimila honum að krefjast innlausnar á öllum rétt- 
indunum, ef eigi eru allir landeigendur sammála um innlausn. Mundi 
stundum geta staðið svo á, að veiðiréttindin yrðu honum verðlítil, ef þau 
væru innleyst að nokkru leyti aðeins. Samfara þessu verður þá minni 
hluta landeigendanna að vera skylt að taka þátt í innlausninni með meiri 
hlutanum. Er þetta eitt dæmi þess, að nauðsyn getur verið á því að skylda 
minni hluta fasteignaeigenda til aðgerða, er miklu máli skipta fyrir fast- 
éignaeigendurna alla saman, sbr. t. d. ákvæði þessa frv. um fiskræktar- 
félög og ýms ákvæði vatnalaganna, er í þessa átt hníga. Tryggingin fyrir 
því, að þessu verði ekki beitt með ósanngirni í garð minni hlutans, felst 
í því, að leyfi ráðherra þarf til innlausnarinnar.

Undanskilin innlausn eru samkvæmt 4. málsgr. veiðiréttindi ríkis, 
kirkju, sveitarfélaga og fiskræktarfélaga. Likurnar eiga að vera til þess, 
að slík veiðiréttindi verði að jafnaði notfærð svo skynsamlega, að jafn- 
vel sé minni hætta á alvarlegum veiðispjöllum í vatninu af notkun þeirra 
en vera myndi þó að þau fygldu jörðunum.

Um 4. gr.
Greinin er samhljóða 122. gr. vtl. t 

' Um 5. gr.
Greinin er samhljóða 123. gr. vtl.

Um 6. gr.
Greinin er samhljóða 124. gr. vtl.

Um 7. gr.
Greinin er samhljóða 125. gr. vtl.

Um 8. gr.
Greinin svarar til 126. gr. vtl. með allmiklum breytingum þó. Veiði
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í. almenningum stöðuvatna hér á landi liefir sumstaðar frá fornu fari fylgt 
landeignum þeim, er að vatninu liggja, þannig að miðlina vatnsins hefir 
ráðið veiðimörkum. 126. gr. vtl. lét slíkar venjur haldast og sama er gert 
í þessu frumvarpi, sbr. niðurl. 1. mgr. Hinsvegar leiddu vtl. það nýmæli 
í lög, að þar sem eigi var um slíka venju að ræða, skyldu sveitarmenn 
þeirra sveita, er lönd eiga að vatninu, eiga veiði í almenningi þess. Þess- 
ap reglu telur nefndin rétt -að breyta. Það verður ekki séð, að það sé 
að neinu leyti eðlilegt eða sanngjarnt að láta réttinn til veiði i almenn- 
ingi vatns fara eftir hreppaskiptingunni; þvert á móti er það í sumum tii- 
fellum næsta óeðlilegt. Þess eru dæmi, að aðeins ein jörð í víðlendum 
og fjölmennum hreppi á land að stöðuvatni, og þá veitir þetta ákvæði 
öllum hinum jörðunum í hreppnum hlutdeild í almenningsveiðinni. Hið 
eðlilegasta sýnist vera, að heimila þeim einum, er lönd eiga að vatninu, 
veiði í almenningi, og víðast hvar mun það líka vera forn venja hér á 
landi. Er ætlazt til að þetta verði aðalreglan skv. frumvarpinu. Það mun 
ekki liafa tíðkazt, að menn, sein ekki eiga land að stöðuvatni, veiddu í 
almenningi þess öðruvísi en á dorg um ís, og mun þó sú veiði aðeins 
hafa tíðkazt á stöku stað og frá fáum bæjum. Þessa venju vill nefndin 
láta gilda framvegis, og lýtur 2. mgr. að þvi. — I 4. mgr. felst sú breyt- 
ing frá 3. mgr. 126. gr. vtl., að heimildin til veiði í almenningi hverfi til 
félaga i fiskræktarfélagi við vatnið, í stað þess að 126. gr. vtl. lætur veiði- 
réttinn liverfa tikþeirra, er þátt taka i kostnaði við klak í vatninu.

Um 9. gr.
Svarar til 128. gr. vtl. með litilsháttar breytingu, er ’ leiðir af 2. 

gr. frv.

Um III. kafla.

Ákvæði þessa kafla lúta sum að því, að fenginn verði sem áreið- 
anlegastur grundvöllur undir liagfræði veiðiskapar í vötnum og ám (10. 
og 12. gr.), en önnur (11. gr.) að því, að' létta eftirlit með veiði. Mega 
ákvæði þessi öll heita að vera alger nýmæli í íslenzkum lögum. Um ein- 
stakar gr. skal þetta tekið fram.

Um 10. gr.
Hér er mælt fyrir um skrásetningu veiðivatna. Nákvæm þekking 

á veiðivötnunum, eðli þeirra og einkennum, lífskjörum fiska í þeim og 
veiðinotum þeim, ér af þeim hafa verið höfð, er nauðsynlegur grundvöllur 
fyrir öllum skvnsamlegum aðgerðum til eflingar veiðiskapar í vötnum. 
Er gert ráð fyrir, að hafin verði vísindaleg rannsókn á veiðivötnum. Skrá- 
setning þeirra er nauðsynleg til undirbúnings þeirri rannsókn. f gr. eru 
talin ýms atriði, sem skráin á að greina, en jafnframt lagt á vald ráðherra 
að mæla fyrir um skrásetningu fleiri atriða, sem þarflegt er að skráin 
veiti upplýsingar um. Fvrst í stað er gert ráð fvrir því, að minni háttar
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veiðivötn verði ekki skrásett, og er það einnig lagt á vald ráðherra að 
kveða á um það, hver veiðivötn skuli skrásett.

Um 11. gr.
Hér er mælt fyrir um að heimilt sé að skipa fyrir um merkingu 

sumra veiðarfæra, þ. e. ádráttarnetja, lagnetja í stöðuvötnum og lagnetja 
í sjó. Slík merking á að gera eftirlit með því, að netin séu lögleg að 
möskvavídd og öðru, miklu auðveldari. Svipuð ákvæði eru í Salmon and 
Freshwater Fisheries Act Breta frá 1923, 59. gr. Með þvi að kostnaður við 
eftirlit með veiði á að greiðast úr sýslusjóði, þykir rétt, að gjöld fyrir 
merkingu veiðarfæra renni þangað.

Um 12. gr.
Það er augljóst hversu mikil nauðsyn er á þvi, að áreiðanlegar 

veiðiskýrslur fáist, bæði um veiðimagn og veiðitölu vatna. Skýrslurnar 
eiga að segja til um það, hvernig veiðimálunum er komið á hverjum 
lima, hvort veiði fer þverrandi eða vaxandi í vatninu. Og eftir skýrslun- 
um á að fara við niðurjöfnun ýmislegs kostnaðar, er veiðieigendum ber 
að greiða t. d. skv. 48., 57. og 62. gr. í lögum um hagfræðiskýrslur 8. nóv. 
1895, 4. gr., er mönnum, er laxveiði hafa, boðið að gefa skýrslur um þessi 
hlunnindi. En þetta ákvæði hefir eigi reynzt fullnægjandi. Það er engum 
vafa bundið, að skýrslur þær, sem gefnar hafa verið um»lax- og silungs- 
veiði, eru hvergi nærri eins áreiðanlegar og fullkomnar og æskilegt væri. 
Því eru hér sett ný ákvæði inn skýrslur þessar, skýrari og fyllri en hin 
fyrri. öllum veiðieigendum, þar með taldir þeir, sem löglega hafa tekið 
veiðiréttindi á leigu, er skylt að gefa mánaðarlega skýrslur um veiði 
sína. Eftirlitsmenn með veiði eða hreppstjórar, þar sem eigi er eftirlits- 
maður, eiga að safna skýrslum þessum. En jafnframt er hér gert það ný- 
mæli að skylda þá, sein kaupa lax eða silung, veiddan innanlands, til 
að selja aftur, svo og ýmsa, er kaupa þessa vöru til heimabrúkunar í 
stórum stil, til að gefa skýrslur um þessi kaup sín. Þessar skýrslur kaup- 
endanna eiga að geta orðið til mikillar leiðréttingar á skýrslum veiði- 
mannanna, og þess er fastlega að vænta, að slík tvöföld skýrslugjöf verði 
til þess, að miklu áreiðanlegri upplýsingar fáist um veiðina í landinu en 
nú eru föng á. Þetta fyrirkomulag, að láta bæði veiðimenn og kaupendur 
gefa skýrslur, er hér tekið eftir frumv. A. Landmarks til laga um breyt- 
ingu á laxveiðilögum Norðmanna.

Um IV. kafla.

I hinum almenna kafla greinargerðar þessarar hefir verið sýnt 
fram á það, að friðunarákvæði gildandi veiðilöggjafar tryggi ekki viðhald 
fiskstofnsins í veiðivötnum landsins.

I þessum kafla og hinum næstu hér á eftir eru þau friðunarákvæði
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sett, er nefndin telur nauðsynleg til tryggingar því, að svo mikið af fiski,' 
sem nægir til viðhalds fiskstofninum, nái að ganga úr sjó til hrygningar- 
stððvanna og fái næði til að hrygna þar. Ef veiðihlunnindi landsins eiga 
að haldast óskert, er óhjákvæmilegt, að veiðin sé takmörkuð með einhverj- 
um hætti, og enn nauðsynlegra er þetta, ef stefna á að því marki að auka 
veiðina. Nefndin hefir litið svo á, að ekki verði hjá því komizt að auka 
friðun allmikið frá því, er verið hefir til þessa. Má vera, að sumum veiði- 
eigendum finnist hagsmunum sínum nallað, en nefndin hefir, i þessu 
efni sem öðrum, fylgt þeirri meginreglu, að hagsmunir einstakra manna 
verði að víkja fyrir almennu gagni, þar sem þetta tvennt getur ekki sam- 
an farið. Hitt er og ljóst, að það er öllum mönnum til mestra hagsmuna, 
þeim, er nú lifa, og hinum eins, er siðar.byggja landið, að veiðihlunnind- 
in aukist, en eyðist ekki.

Friðunarráðstafanir þær, er gerðar eru í frv. þessu, eru þær, er 
hér segir:

1. Ákvæði um að halda opnum gönguleiðum fiska.
2. Bann \ið veiði á tilteknum. tímum.
3. Ðann við veiði á tilteknum svæðun:, þar seni fiskurinn hrvgnir eða 

safnast fyrir af öðrum ástæðum.
4. Bann við veiði óþroska fisks.
5. Ákvæði um veiðarfæri og veiðiaðferðir, er tryggi það, að fiskför sé 

ekki hindruð og að þau veiðitæki eða veiðiaðferðir séu ekki notuð, 
er yaldi ránsveiði og fiskstofninum stafi hætta af.

Veiðivötn landsins eru ólík á marga lund, og er því erfitt að koma 
einum lögum yfir þau öll, svo að til fullra nota og sanngirni sé. Aftur er 
margt sameiginlegt með þeim öllum, og geta sömu ákvæði gilt um það 
allt. Nefndin hefir þvi talið heppilegast að setja almenn ákvæði um allt 
það, er tekur til vatnanna allra eða vel flestra, en veita ráðherra heim- 
ild ti! þess að setja sérákvæði, eftir tillögum sérfræðings á sviði veiði- 
mála, um hitt, er snertir sérstaka staðhætti vatna eða aðstöðu veiðieig- 
enda. Erlendri veiðilöggjöf er að þessu leyti líkt hagað.

Um 13. gr.
Nefndin hefir talið sjálfsagt að banna laxveiði i sjó. Erlendis er þessi 

veiði víða rekin með fullkomnum tækjum og miklu fjármagni, og þykir hún 
hvarvetna liættuleg. Þeir, sem hana stunda, eiga eigi varanlegra hagsmuna 
að gæta í viðhaldi veiði i neinni sérstakri á og eru þvi jafnan ófúsir til 
þess að leggja nokkuð af mörkum til fiskræktar, enda er og erfitt að ná til 
þeirra. Sérfræðingar telja því sjávarveiði í eðli sínu meiri ránsveiði en ár- 
veiðina og kenna henni það, að fiskstofn hefir gengið til þurrðar í ýms- 
um ám, þrátt fyrir fiskrækt og aðrar aðgerðir til viðhalds veiði. Hér á landi 
hefir lítið verið gert að veiði þessari fram á síðustu ár, enda eru skilyrði 
hennar eigi góð. Á siðustu árum hafa þó nokkrar tílraunir verið gerðar i 
þessa átt, og er ekki óliklegt, að ýmsir gerist til að taka hana upp, ef lax- 
verð fer hækkandi. 1 því samhandi má geta þess, að skammt er til ósa
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Jaxánna frá ýmsum verstöðum, þar sem nógur bátakostur er áð sumrinu, 
þá er vertíð er lokið, og allmikið fjármagn til tilrauna. Aftur er ckki lík- 
iegt, að þeir, sem fyrst tækju upp veiði þessa, hefðu mikinn hagnað af 
henni, þvi að drjúgur skildingur mundi ganga til reynslu og tilrauna. En 
ef þar kæmi, að hún yrði stunduð til fullra nota og hagnaðar, væri fisk- 
stofni ánna stefnt i hina mestu hættu. Mundi þá miklu torveldara en nú 
að steinma stigu fyrir henni eða setja henni takmörk.

Á örfáum stöðum á landinu hefir sjávarveiði á laxi verið stunduð 
um langan aldur, og hefir hún hvergi orðið til verulegra nota, nema í 
Grafarvogi (Djúpavogi) fyrir ósi Elliðaár. Ekki taldi nefndin ástæðu til að 
banna þessa veiði, þar sem hún hefir verið metin sérstaklega eða tilBt 
tekið til hennar í síðasta fasteignamati. En að sjálfsögðu verður veiði 
þessi að sæta þeim almennu takmörkunum, sem veiði á að hlíta að lögum. 
Nefndinni þótti þó rétt að heimila veiðieigendum í þeim vötnum, er næst 
liggja sjávarveiði, að leysa hana til sín.

Um 14. gr. .
Nefndin taldi ekki ástæðu til að banna silyngsveiði í sjó. Veiði þessi 

hefir lengi stunduð verið til góðra hlunninda sjávarbændum og almenn- 
ingi í kauptúnum, og þótti þvi viðurhlutamikið að taka hana af, því að 
ekki er líklegt, að hún verði rekin i stórum stil. Hitt var talið sjálfsagt, að 
setja hér ákvæði um veiðitæki þau, er til hennar eru liöfð, til þess bæði að 
hindra ránsveiði silungs og veiði lax. Veiðarfæri þau, er heimiluð eru, 
munu mjög hin sömu og tiðkazt hafa til þessa. Verða þau ekki skaðvæn- 
leg talin.

Sjálfsagt er að friða þau svæði sjávar fyrir allri veiði, sem næsi 
liggja ósum þeirra straumvatna, er fiskur fer um. 500 metrar út frá ósum 
mun reynast nægilegt friðunarsvæði.

Um 15. gr.
Svo sem áður er frá skvrt, eru hverskonar breytingar á efnum vatna 

og eðliskostum til stórra hindrana á leið göngufiska. Slíkar hindranir eru 
hvarvetna þar, sem ár falla í sæ eða stöðuvötn og þverár í höfuðár. Á öllum 
þessum stöðum safnast fiskurinn saman og stöðvast á göngu sinni, meðan 
hann er að venjast vatnsbreytingunum. Er þvi sýnilegt, að friða þurfi 
þessa staði.

Þá er lax eða göngusilungur kemur úr sjó, liggur liann alllengi í ár- 
ósum. Því að ef hann gengi rakleitt i árnar, mundi hann ekki þola vatnsbreyt- 
ingarnar. Gengur hann þá upp í ósinn með flóðum, en leitar út þaðan aftur 
•um fjöru, unz hann er svo vanur hinu ósalta árvatni, að hann treystist til að 
renna upp ána. Fiskurinn gengur því oft um ósasvæðin, og eru því meiri lík- 
ur til, að liann veiðist, sem liann gengur oftar aftur og fram. Auk þessa er 
laxinn ekki í fullu fjöri meðan liann er að venjast vatnsbreytingunum og því 
auðveiddari en ella, einkum i ádrætti. Af þessum ástæðum hefir nefndin 
talið nauðsynlegt að banna með öllu ádráttarveiði í ósum, þar sem ár falla
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til sjávar, svo og á leirum við árósa, því að þar er oftast hægt um dráttar- 
veiði. Um þessar veiðivélar i árósum hefir nefndin gert þá skipun, að þær 
megi eigi ná lengra út frá landi en *4 af breidd óssins.

Um ósa ár i stöðuvötn eða þverár i höfuðá er hið sama að segja og 
sjávarósana. Þessar ár eru þó oftast heldur vatnslitlar og flestar tærar, og því 
auðvelt um veiði í þeirn og ósum þeirra. Nefndin hefir því talið rétt, að bönn- 
uð verði öll veiði í ósum þessum og á litlu svæði upp og niður frá þeim. Að- 
staða er þó misjöfn í þessu efni, og er því ráð fyrir því gert í 3. og 4. máls- 
grein greinar þessarar, að ráðherra geti hert á friðunarákvæðum þessum, 
þar sem það verður talið nauðsynlegt, en veitt undanþágu frá þeim að 
nokkru leyti eða öllu, þar sem svo hagar til, að ósaveiðin verði ekki talin 
hættuleg.

Um 16. gr.
Samkvæmt gildandi veiðilögum má veiða lax í 3 mánuði á ári liverju, 

og geta sýslunefndir ráðið hvenær veiðitími þessi er tekinn í hverju vatni. 
Af þessu leiðir, að veiðitíminn er misjafn i hinum ýmsu ám, en slikt er ófært, 
ef banna á sölu á laxi eftir veiðitíma, svo sem gert er í frv. þessu. Hefir 
nefndin þvi talið sjálfsagt að samræma veiðitímann; svo að hann verði hinn 
sami í öllum vötnum. y

Víðast hefir veiðitíminn verið valinn eftir hagsmunum þeirra manna, 
er veiði eiga neðan til i ánum. Hinir, sem ofar búa, hafa því annaðhvort 
orðið að hafa litla veiði eða brjóta þessi ákvæði veiðilaganna. Með tilliti til 
þessa hefir nefndin talið rétt að lengja veiðitímann um mánuð frá þvi, 
sem var, en setja aftur þau ákvæði um eftirlit og sölu á laxi, að lögin verði 
ekki brotin.

Göngusilungur kemur oft upp í ár snemma á vorin, þá er ísar eru 
leystir. Hefir nefndinni þvi þótt rétt að heimila veiði göngusilungs frá 1. 
apríl ár hvert. 3. og 4. málsgr. þessarar greinar eru settar til tryggingar þvi, 
að lax verði ekki veiddur í blóra við silunginn á timabilinu frá 1. april til 
31. maí. Aftur taldi nefndin ógerlegt að heimila veiði göngusilungs eftir 15. 
september, bæði vegna þess, að úr því líður mjög að hrygningu silungsins, 
og eins af hinu, að hætt er við að slík lieimild vrði misnotuð til laxveiði. Á 
vorin er miklu minni hætta á þessu, bæði vegna vatnavaxta, er hindra alla 
veiði, en þó einkum af því, að lax gengur óvíða í ár, svo að nokkru nemi, 
íyrr en i öndverðum júnimánuði.

Hér og annarsstaðar í frv., þar sem tímabil eru talin, er til þess ætlazt, 
að báðir dagar eða stundir séu meðtaldar.

Um 17. gr.
Nefndin telur óhjákvæmilegt að lengja vikufriðunina allmikið frá þvi, 

sem nú er. Friðun þessi er til þess sett að jafna veiði í ánum og bjarga 
nokkru af fiskinum upp á hrygningarstöðyarnar eða á þá staði, sem vernda 
hann fyrir veiði.

Bæði rannsókn og reynsla hafa sýnt það og sannað, að aðeins örlítill 
hluti þess fiskjar, sem í árnar gengur, nær að hrygna. Mestur hluti hans er
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veiddur, einkum neðan til í ánum. Af þessu léiðir það tvennt, að veiðinot eru 
lítil ofan til í ánum og að fiskstofn ánna er niiklu minni en verið gæfi, og 
er það vitanlega til almenns óhagnaðar. Vikufriðunin er þvi ein hin veiga- 
mesta ráðstöfun frv. til tryggingar fiskstofni og veiði.

Vera má, að ýmsum þeim, er veiði eiga í ánum neðanverðum, finn- 
ist nefndin hafa gengið óþarflega langt í þessu efni, og telji þeir rétti sinum 
ballað með ákvæði þessu. Skal þvi lítið dæmi tekið hér til glöggvunar á 
málinu.

Samkvæmt gildandi lögum má veiði stunda 132 stundir á viku hverri, 
en eftir frv. 108 stundir. Á ósajörð, þar sem undanfarin ár hafa að meðal- 
lagi veiðzt 30 laxar á viku hverri, ætti vikuveiðin að verða samkvæmt frv. 
M = T Þ-c' 24.5 laxar, eða 81,6% þeirrar meðalveiði, er áður var. Veiði- 
rýrnunin yrði þannig vegna þessa ákvæðis aðeins 18,4%, og er þó ekki tillit 
tekið til þess, að veiðitíminn er samkv. frv. þessu 2 vikum lengri en hann 
áður var. Svo sem áður getur, var veiðin á öllu landinu árið 1919 aðeins 66% 
af meðalveiði á árabilinu 1918—1927, en árið 1921 var veiði 23,5% hærri en 
meðalveiði þessi. Hefir þannig orðið nærri helmingsmunur á mestu og 
minnstu veiði á þessu árabili, og stafar hann einkum af þvi, hve mikill munur 
er á árgöngum fiskstofnsins. Þar sem fiskrækt er stunduð og veiði er bundin 
þeim takmörkunum, að vel sé fyrir viðhaldi fiskstofnsins séð, hverfa sveifl- 
ur þessar á veiðinni að mestu, auk þess, sem fiskstofninn vex og með honum 
veiðin. Er því augljóst, að þeim, er búa við árnar neðanverðar, sé miklu 
betra að tryggja og auka fiskstofn i vatni sínu en að rányrkja sú haldist, er 
verið hefir, enda þótt veiði þeirra minnki lítið eitt fyrstu árin.

Samkvæmt laxalögunum má ádrátt stunda aðeins annaðhvert dægur, 
en vikufriðun er þar jöfn fyrir þessa veiðiaðferð og fastar veiðivélar. Ádrátt- 
arveiði er mjög stórtæk, einkum í hinuin vatnsminni ám, svo sem þverám 
og uppám. Ýms þessara vatna eru svo auðdræg, að svo má heita, að taka 
megi hvern fisk, er i þau gengur, með ádrætti, en einmitt í þessum ám, upp- 
ám og þverám, eru hrygningarsvæði fisksins. Nefndin hefir því talið nauð- 
synlegt að láta lengri vikufriðun gilda um dráttarveiði en fastar veiðivélar. 
í sumum ám eru þó staðhættir slíkir, að dráttarveiði verður ekki við koin- 
ið, nema á stuttum köflum, og er þá ekki ástæða til að banna veiði þessa 
meira en aðra. Hefir því þótt rétt að veita ráðherra heimild til undanþágu 
frá hinni lengstu vikufriðun, þar sem svo hagar til.

1 ýmsum ám, sem langar eru eða torgengar, getur hæglega svo farið, 
að vikufriðun sú, sem frv. gerir ráð fyrir, reynist eigi nógu löng til þess að 
fiskurinn bjargist upp á hrygningarsvæðin. Má þar til nefna ár þær, er falla 
gegnum stöðuvötn eða eru fossóttar. I slíkum ám væri eflaust gott gagn að 
því, að vikufriðun yrði færanleg, þannig að hún fylgdi göngunni upp ána. 
Nefndin hefir því lagt til, að ráðherra verði heimilað að setja ákvæði um fær- 
anlega vikufriðun, þar sem veiðimálastjóri telur hana nauðsynlega eða hag- 
kvæma.

Rétt er þess að geta, að 1 nefndarmanna (JörB) hefir talið vikufriðun
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þá,’ sem ákveðin er í frv., öllu styttri en vera ætti, þó að hann hafi ekki talið 
ástæðu til að gera það að ágreiningsefni í nefndinni.

Um 18. gr.
1 grein þessari er mælt fyrir um friðun tiltekinna svæða. Fiskurinn 

safnast saman undir fossum og annarsstaðar, þar sem hindranir verða á göngu 
hans, og er því auðvelt að veiða hann þar til svo mikilla muna, að veiðin 
skaði fiskstofninn stórlega. A slíkum stöðuni hefir veiðin einnig þær afleið- 
ingar, að gangan hindrast og dreifist. Þar, sem löng fossföll og torgeng verða 
á leið fisksins, geta fastar veiðivélar orðið til mikillar hindrunar, eða jafnvel 
heft fiskför að mestu. Hefir því nefndin talið rétt, að 'ráðherra verði heim- 
ilað að setja friðunarákvæði um slika staði, eftir tillögum veiðimálastjóra.

Þá er líða tekur á sumar, safnast fiskurinn saman á þeim svæðum, 
sem hann velur sér til hrygningar. Liggur hann þá i næstu hyljum á daginn 
og oft allþétt. Þess eru eigi allfá dæmi, að þvílík svæði séu eftirsóttir veiði- 
btaðir, og hefir fiskstofninum verið gereytt á sumum þeirra. Sjálfsagt má 
telja, að slík svæði séu friðuð að nokkru eða öllu.

Enn eru sumar ár svo auðdrægar, að veiða má úr þeim hvern fisk að 
kallá, og eru þær ár margar, er á þennan hátt hafa verið eyddar að öllu veiði- 
gagni. Hefir þetta einkum átt sér stað um hinar vatnsminni ár, svo sem þver- 
ár, þar sem fiskurinn hrygnir. Sjálfsagt má telja, að friðunarákvæði séu sett 
til hindrunar slikri ránsveiði, þvi að ella. er fiskstofninum engin vernd í 
vikufriðun eða öðrum friðunarráðstöfunum. Hefir nefndin talið heppileg- 
ast, að friðuð verði viss svæði ánna fyrir dráttarveiði, þá er aðstaða hefir 
rannsökuð verið. Má þá ætíð velja friðunarsvæðin svo, að sem jafnast komi 
niður á alla veiðieigendur.

Friðun þá, er ræðir um í grein þessari, er ekki unnt að hinda almenn- 
um ákvæðum. Til þess skortir enn þekkingu á hinum einstöku vötnum og 
veiði þeirra. Hefir nefndin því valið þá leið að heimila ráðherra að mæla 
fyrir um hana, eftir því sem þekking vinnst á veiðimálum.

Um 19. gr.
Óþarft mun að fara mörgum orðum um þessa grein. Munu allir sam- 

mála v_m það, að banna skuli veiði á óþroskuðum fiski, sem ekki hefir gengið 
í sjó. Svo getur þó til borið, að æskilegt þyki að rannsaka eða merkja smá- 
fisk þennan, og hefir nefndin því heimilað veiði hans til visindalegra þarfa, 
sbr. 20. gr.

Um 20. gr.
Þess er að vænta, að rannsóknir á vatnafiskum verði gerðar framvegis 

og aukist frá því, sem nú er, því að þekking á fiskum þessum er enn ófull- 
komin á marga lund, en þekkingin ein skapar traustan grundvöll fiskræktar 
og annara veiðimála. Nefndin hefir því talið rétt að undanskilja veiði 
til vísindalegra þarfa öllum friðunarákvæðum.

Svo sem áður er sagt, hefir hvarvetna reynzt torvelt að fá nægan stofn- 
fisk til klaks, og ekki er unnt að veiða hann fyrr en eftir veiðitima. Þess eru
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og dæmi, aö veiðieigendur hafi amazt við veiði stofnfiskjar, og er slíkt ó- 
sanngjarnt í mesta máta, þegar þess er gætt, að fiskurinn gengur ekki nema 
einu sinni til hrygningar, svo sem telja má, að eigi sér stað um laxinn. Fisk- 
rækt er til svo mikilla almennra hagsmuna, að sjálfsagt má telja, að hún 
sé að lögum vernduð fyrir meinbægni þeirra manna, er njóta góðs af henni. 
llndanþágu þá, er ræðir um í þessari grein, mætti vitanlega misnota. Nefndin 
hefir því gert þá skipun á, að þeim einum skuli heimil veiði stofnfiskjar til 
klaks, sem hafi til þess skírteini, er ráðherra gefur út til ákveðins tíma. Þótti 
og rétt, að heimild þessi skyldi aðeins gilda í því fiskihverfi, er klakið starfar 
við. Veiði til visindalegra rannsókna hefir einnig til varúðar verið bundin 
því skilvrði, að þeif, er slíka veiði stunda, fái veiðiskirteini, gefið út af 
ráðherra.

Um 21. gr.
Hér er um nýmæli að ræða, er nefndin hefir tekið upp eftir erlendri 

fyrirmynd. Til þessa hefir verið lítið eftirlit með því, að friðunarákvæði 
veiðilöggjafarinnar væru haldin, og hafa þau einatt verið brotin. Einkum 
er það líklegt talið, að allmikið hafi kveðið að laxveiði eftir veiðitíma. Nú 
er haustveiði hættulegust allrar veiði, því að á þeim tíma tekur fiskurinn að 
safnast saman til hrygningar. Svo sem frv. ber með sér, leggur nefndin til, 
að eftirlit með veiði og friðun verði miklu meira eftirleiðis en áður hefir ver- 
ið, og telur hún, að ákvæði greinarinnar gætu þar komið að góðu liði, eink- 
um að þvi er tekur til liaustveiði.

Um V. kafla.

í íslenzkum lögum hafa til þessa engin almenn ákvæði verið til um 
friðun vatnasilungs. Hér er þvi um algert nýmæli að ræða. Erlendar þjóðir, 
er komið hafa skipulagi á veiðimál sín, liafa sett ýmis ákvæði til friðunar 
fiski í stöðuvötnum. Hafa þær vitanlega ekki gert það að nauðsynjalausu, 
heldur til þess eins að vernda fiskstofn stöðuvatna fyrir ránsveiði. Hér á 
landi mun nauðsyn þessa vera mjög hin sama og erlendis. Víða um land 
hefir veiði vatnasilungs verið stunduð af hinum mesta ránskap. Hvorki ung- 
viði né riðafiski hefir verið vægt, og má svo heita, að víðast sé tíðkað enn 
að veiða silunginn á haustin, þegar hann gengur undir land til hrygningar. 
Afleiðing þessa er sú, að i flestum vötnum eða öllum er fiskstofninn miklu 
minni en verið gæti, ef sæmilega væri að honum búið.

Flest virðist benda á það, að silungsverð muni fara hækkandi, og er 
þá líklegt, að veiðin verði ennþá fastar sótt en verið hefir til þessa, en af 
því hlýtur aftur að leiða meiri rýrnun á fiskstofninum en enn er orðin, 
nema hann verði verndaður með lagaákvæðum. Af öllum þessum ástæðum 
hefir nefndin talið sjálfsagt að mæla fyrir um friðun vatnasilungs á þann 
hátt, er gert er i frv. þessu.

Um 22. gr.
Vatnasilungur elur allan sinn aldur í ósöltu vatni, hver fiskstofn i
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sínu fiskihverfi. Er þvi að öllu hægara um ræktun hans en göngufiskanna, er 
leita lil sjávar, og vísari von um árangur þeim til handa, sem að henni 
standa, því að svo má heita, að fiskstofninn fylgi þeim jörðum, er fiski- 
hverfin eiga í óskiptri sameign. Sinnulevsi einu er því um að kenna, er 
fiskrækt hefir ekki verið upp tekin í flestum þeirra stöðuvatna, sem sil- 
lingsveiði er stunduð í. En þar, sem ræktunin á sér fáa formælendur, á rán- 
yrkjan heima.

Nefndin hefir því talið rétt að gera mikinn mun á friðun vatnasil- 
ungs í þeim vötnum, þar sem klak er starfrækt til sæmilegra nota, og í hin- 
um, þar sem engin fiskrækt er.

Vatnasilungur hrygnir í flestum vötnum að haustinu og fyrri hluta 
vetrar. Þegar líður að réttum og nótt lengir, tekur hann að safnast saman á 
hrygningarsvæðin, en þau eru ætíð á grynningum, oftast meðfram lönd- 
um eða i árósum. Á þessum tíma er fiskurinn því auðveiddur, enda er þá 
veiðin viða stunduð af kappi. Veiði hrygnandi fiskjar er ætið ránsveiði, 
nema svo miklu af hrognum sé klakið, að fiskstofninn sé fullu bættur, en 
tf séð er að fullu fyrir afkomu fiskstofnsins á þennan hátt, er veiðin skað- 
laus og meira að segja æskileg. Ekki verður sagt með neinni vissu, hve miklu 
þurfi að klekja til þess að fiskstofninn sé skaðlaus af veiði, því að reynslu 
skortir enn og rannsókn á þeim efnum hér á landi. Vitanlegt er þó, að miða 
verði það við veiðitölu, en jafnvíst er hitt, að setja verði í vötnin margfalt 
fleiri seiði en veiðitalan hefir orðið, því að margt verður ungfiskinum að 
fjörtjóni, einkum hið fyrsta ár. Ekki mun þó fjarri sanni að áætla, að 18. 
hvert seiði nái fullum þroska, svo sem gert er í frv.

I frv. er ákveðin 18 vikna friðun fvrir allri netjaveiði í þeim fiski- 
liverfum, þar sem fiskrækt er ekki stunduð. í þeim fiskihverfum, þar sem 
klak er starfrækt, hefir nefndin talið rétt að stytta friðunina að sama skapi 
og fiskræktin eykst að afköstum, og heimila að hún falli niður með öllu, 
þar sem klakið er 18 seiðum eða meiru fyrir hvern veiddan fisk. Virðist 
nefndinni þessi skipun vera bæði réttlát og hagkvæm. Fiskrækt er sízt minni 
trygging fyrir viðhaldi fiskstofnsins en friðun, því að þeir, sem fiskrækt 
stunda, fá skilning á því, að vernda verði fiskstofninn, og gera það jafnaðar- 
lega, ef á liggur. Hagkvæm er skipun þessi af þvi, að i henni er falin hvöt 
til fiskræktar.

Friðunina í vikum :ná finna eftir formúlunni: f = 18 4- v> Þ31" sem 
f merhir friðun, s tölu seiða, sem sleppt er í vatn, og v veiðitölu. Er til þess 
ætlazt, að friðunin sé ávallt talin í heilum vikum, þ. e. að f. verði ætið heil 
tala. Ef hlutfallið ® felur í sér brotna tölu, verður því að sleppa brotinu.

Sjálfsagt liefir þótt, að veiðimálastjórn skyldi mæla fyrir um það, 
hversu stytta skuli friðunartima, því að svo er ráð fyrir gert, að hún þekki 
staðhætti og fái skvrslur um veiði og fiskrækt.

I einstaka vötnum hrygnir vatnasilungur að sumarlagi. Þótti þvi 
nefndinni rétt að veita ráðherra heimild til að setja friðunarákvæði um 
slik vötn á líkan hátt og gert er um þau vötn, þar sem silungur hrygnir á 
haustin og veturna.
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Um 23. gr.
Greinin felur i sér samskonar ákvæði og 18. gr. Má þvi í öJlum höf- 

uðatriðum vísa til athugasemda um. þá grein, og skal aðeins litlu við það 
bætt hér.

Þá er hitar ganga og stillur á sumrin, þverr súrefni vatnanna 
mjög. Silungurinn gengur þá að uppsprettum og lækjarósum, þar sem 
svalara er og súrefni meira, og safnast þar saman í stórar torfur. Silung- 
ur þejsi er nefndur hitasilungur, og er hann víða veiddur unnvörpum, 
svo að fiskstofninum getur stafað hætta af. Nefndin hefir þvi talið rétt að 
veita ráðherra heimild til að friða að nokkru leyti eða öllu þá staði, þar 
sem hann safnast saman.

1 sumum vötnum er fiskmergð mikil, en fiskurinn svo smár og rýr, 
að hann má teljast óætur. Stafar þetta af þvi, að náttúruskilyrði eru góð 
til hrygningar, en veiði lítil, svo að viðkoman hefir ofboðið lífsorku vatn- 
anna. 1 slikum vötnum er klak til skaða. Verður þar að fækka eða út- 
rýma hinum úrkynjaða stofni og flytja siðan í vötnin annan kynbetri 
stofn. Nefndin hefir því talið rétt, að þar sem svo er ástatt, geti ráðherra 
sett ákvæði um, að friðun skuli takmörkuð eða niður felld með öllu.

Um 24. gr.
Sbr. athugasemdir um 19. gr.

Um VI. kafla. .

í kafla þessum er kveðið á um veiðarfæri og veiðiaðferðir. Taldi 
nefndin rétt að setja ský-ar reglur um það, hver veiðitæki megi nota, svo 
og um gerð þeirra, skipun og notkun, því að ella er örðugt að hafa eftirlit 
með þeim. Ákvæðin fara öll í þá átt, úð tryggja fiskinn fyrir ránsveiði.

Veiðarfærin eru misjöfn að gerð og misjafnlega veiðin. Veiðarfær- 
um þeim, sem heimilt er að nota samkv. frv. þessu, má skipta í þrjá 
flokka: véiðarfæri með öngli, fastar veiðivélar og dráttarnet. Veiðarfæri 
með öngli eru: færi eða dorg, stöng og lóð. Þau eru sízt hættuleg allra 
veiðitækja og hindra ekki fiskför, svo að nokkru nemi. 1 frv. eru því veið- 
jarfæri þessi undanþegin ýmsum friðunarákvæðum, svo sem vikufriðun í 
ám og ársfriðun í stöðuvötnum. Til fastra veiðivéla teljast öll þau veiði- 
tæki, sem föst eru og fiskurinn ánetjast eða króast í, svo sem: lagnet, krók- 
net, kistur og girðingar. Öll þessi veiðitæki geta verið geysiskaðleg, og 
má svo kalla, að með þeim megi hefta fiskför með öllu í straumvötnum. 
Er því óhjákvæmilegt að setja þeim slík takmörk, að þau geti ekki lokað 
gönguleið fiska eða valdið ránsveiði. Hið merkasta nýmæli þessa kafla 
fer í þá átt, og skal nú farið um það örfáum orðum. Lög um friðun á laxi, 
nr. 5, 19. febr. 1886, mæla svo fyrir, að tastar veiðivélar megi ekki ná 
lengra út en í miðja á. í hinum almenna kafla greinargerðar þessarar 
Jjefir verið fram á það sýnt, að þetta ákvæði laganna sé alls ófullnægjandi
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til tryggingar þvi, að fiskurinn komist upp á hrygningarstöðvarnar, eink- 
um þá er veiðivélum þessum fjölgar meira en orðið er. 1 Noregi, þar sem 
aðstaða er á marga lund lik og hér á landi, hafa menn leitt það í lög, að 
göngufiskar skuli ætíð eiga frjálsa för eftir ánum miðjum. (Sbr. Lov um 
Laks- og Sjöörretfiskerierne m. v. af 8de April 1905, § 24). „Fríleið“ þessi 
(Prilöbet) nær yfir ^4 af breidd árinnar, og skal hún ætíð liggja þannig, 
að hún nái yfir straumlinu árinnar eða höfuðstreng. Margir eru þeir 
meðal kunnáttumanna á sviði veiðimála í Noregi, er telja göngubelti þetta 
of mjótt, og í hinum norsku sundum er það % breiddarinnar. Nefndin 
hefir talið rétt að fara að dæmi Norðmanna i þessu efni og leiða í lög 
göngubelti, er taki yfir % af breidd árinnar. Virðist belti þetta ekki mega 
mjórra vera, samkvæmt reynslu Norðmanna, þá er þess er gætt, að flestar 
veiðiár á landi hér eru miklu lengri en laxárnar í Noregi, sem flestar eru 
vestanfjalis. En því lengri, sem árnar eru, því betur þarf um að búa, til 
þess að tryggja viðhald fiskstofnsins.

Lax og göngusilungur ganga þéttast eftir straumlinum ánna eða 
uieðfram þeim, enda eru lagnir fyrir lagnet og króknet þannig settar, að 
straumlínan liggur i gegnum veiðivélarnar eða fast upp að þeim. Það er 
þvi mikilsvert fyrir fiskför um árnar, að straumlina þeirra sé friðuð fyrir 
veiðivélum.

Af þeim ástæðum, sem nú hafa taldar verið, hefir nefndin mælt svo 
fyrir í frv., að fastar veiðivélar megi aldrei ná lengra út í á en % af 
breidd árinnar um meðalflæði, sbr. gr. 31., og að straumlina skuli ætið 
Jiggja utan þeirra. 1 hinum stærri ám veldur ákvæði þetta litlum breyting- 
um frá því, sem nú er, því að veiðivélarnar ná þar óvíða lengra út en 
yfir —Ys ánna, vegna þess að ekki hefir tekizt að leggja þeim lengra 
frá landi fyrir straumi og dýpi. Um vatnsminni árnar gegnir allt öðru 
máli. Þar er vandalaust að setja veiðivélarnar svo langt út frá landi, sem 
lög leyfa, enda hafa þær orðið þar miklu skaðlegri en vera má. Svo gæti 
og hæglega farið um stórámar, að veiðivélar yrðu þar lagðar út i miðja á, 
og eru dæmin deginum ljósari, þar sem eru girðingarnar.

Loks er að nefna dráttarnetin og notkun þeirra. Ádráttarveiði er 
hin mesta ránsveiði, og er torveldara að setja henni takmörk en annari 
veiði. Aftur er ófœrt að banna hana með öllu, þvi að allvíða hagar svo 
til, að annari veiði verður ekki við komið. Hefir nefndin þvi sett henni 
allmiklu harðari kosti um vikufriðun en allri veiði annari.

Um 25. gr.
Ýms veiðarfæri og veiðivélar eru þannig, að ekki getur komið til 

mála að leyfa þær í nokkru vatni. Má þar til nefna sprengingar, eitur, 
rafmagn o. fl. Nefndin átti því kost á því tvennu: 1) að banna tiltekin 
veiðitæki og veiðiaðferðir og 2) að heimila notkun tiltekinna yeiðitækja 
og veiðiaðferða aðeins. Valdi hún hiklaust síðari kostinn, þvi að hann 
er miklu öruggari. Fyrir hitt yrði torvelt að girða, að ekki gæti komið upp 
veiðiaðferðir, sem orðið gætu til stórtjóns, ef ekki væri við þeim séð. Þau

AlpL 1930. A. (42. löggjafarþing). 109-
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veiðarfæri, sein notuð hafa verið til þessa, eru ekki næsta skaðvænleg með 
þeim takmörkunum, sem þeim eru sett í frv. Hefir nefndin því heimilað 
þau öll, svo sem greinin ber með sér. .

Aftur taídi nefndin sjálfsagt að setja i frv. ákvæði um heimild til 
að taka upp ný veiðitækí eða veiðiaðferðir, því að ella gæti engin þróun 
átt sér stað í veiðitækni landsmanna, en rétt þótti þó, til öryggis, að binda 
heimildina þeim skilyrðum, að bæði veiðimálastjóri og veiðimálanefnd 
væri henni samþykk. Akvæði það, er felst i siðustu málsgrein þessarar 
preinar, er upp tekið eftir erlendri fyrirmynd. Er það til mikils léttis um 
eftirlit og veitir veiðimálastjórninni íhlutunarrétt um það, að lögnum verði 
ekki fjölgað frá þvi, sem nú er, meira en telja má hagkvæmt fyrir fisk- 
stofninn.

Um 26. gr.
Áður fyrr munu hafa verið allmikil brögð að þvi að stinga lax eða 

krækja í fossum, en i laxalögunum frá 1886 er veiði þessi bönnuð. Þótti 
sjálfsagt að halda banni þessu, þó með þeirri undanþágu, að nota megi 
krók eða ífæru til þess að bjarga fiski á land úr veiðivélum eða af öngli. 
Rétt þótti og að láta háf sæta sömu skilorðum.

1 erlendri veiðilöggjöf er bann við því að veiða lax eða göngu- 
silung á þann hátt að veita burtu vatni, unz farvegurinn sé þurr að mestu 
eða öllu. (Sbr. t. d. Lov om Laks- og Sjöörretfiskeri m. v., 8. April 1905 § 
33). Þessi veiðiaðferð hefir litið verið notuð hér á landi, en rétt þótti þó 
að taka upp i frv. bann við henni, þvi að hún er í eðli sínu hin mesta 
ránsveiði.

Um 27, gr.
Laxakistur eða silunga hafa ekki verið mikið tiðkaðar hér á landi 

á siðari árum, en eru allmikið notaðar erlendis. Hér hefir nokkuð verið 
um það deilt um hrið, hvort þær skyldu leyfðar eða ekki. Hefir nefndin 
ekki séð ástæðu til að banna þær, og hniga að þvi þau rök, er nú skal 
greina:

Kisturnar eru i eðli sínu hvorki stórtækari né hættulegri en aðrar 
fastar veiðivélar, ef þær annars eru á sama hátt settar. Fiskurinn króast 
i þeim, en ánetjast ekki. Af þeirri ástæðu kemur hann úr þeim óskemmd- 
ur og óþreyttur og er þvi betri markaðsvara og betri til geymslu en. 
fiskur sá, er fæst úr lagnetum og króknetum. Fyrir sömu sök er veiði- 
aðferð þessi mannúðlegri en lagnetja eða króknetjaveiði. Kisturnar geta 
staðið/ í þeim straumi, þar sem engin net haldast, og verjast sliburði miklu 
betur en netin. Loks má á það lita, að þær munu ódýrari í rekstri en 
aðrar veiðivélar.

Vera má, að kisturnar hafi sumstaðar orðið helzt til veiðnar, en 
ástæðan til þess mun þá vera sú, að þeim hefir verið lagt út í miðja á 
eða svo langt, sem lög hafa leyft, en svo langt verður ekki lagnetum eða 
króknetum komið, nema i smáám. En ef króknet og girðingar ná jafn- 
langt út og kisturnar, virðast þau hljóta að verða jafnveiðin öll, því að
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einu má gilda, ef fyrirstaða verður fyrir fiskinum, hvort hún er úr net- 
riðli eða spelum. Nú er það um girðingarnar að segja, að viða er vanda- 
laust að girða árnar út að miðju, og munu þær því reynast nokkuð iafn 
veiðnar kistunum. Ætti því að banna þær einnig, ef kisturnar væru bann- 
aðar. Ea hvor þessara tveggja veiðivéla skilar fiskinum sem betri vöru en 
netin, einkum ef selja á hann frystan eða kældan til útlanda. Þar sem 
sala þessi. hefir haft góðan árangur hin siðustu ár, virðist nefndinni aug- 
Ijóst, að styðja beri að því, að hún haldist. Hefir hún því heimilað veiði- 
\élar þessar með þeim takmörkunum. sem nauðsynlegar mega teljast 
fiskstofninum til tryggingar, en þær giida báðar jafnt. Fyrirmæli greinar- 
jnnar fara í þá átt, að tryggja þetta, og er einkum á það litið, að fiskur- 
ínn króist ekki við kistuna um vikufriðunartíma, og að smáfiskur geti 
smogið girðingar þær, er frá henni liggja forstreymis og til lands. Að öðru 
Jeyti munu fyrirmæli þessi eigi þurfa skýringar við.

Um 28. gr.
Svo sem fyrr hefir verið frá skýrt, er smálax yfirleitt fullþroska, 

og er hans eigi frekar von í árnar aftur en hins stærra lax. Er þvi ekki 
ástæða til að vernda hann sérstaklega fyrir veiði. I annan stað hefir 
nefndin talið sjálfsagt að láta sömu ákvæði gilda um veiði lax og göngu- 
silungs, til þess að lax verði ekki veiddur í blóra við silung. Af þessum 
ástæðum hefir nefndin talið rétt að heimila smærri möskva í veiðinetum 
en til þessa hafa verið að lögum leyfðir. Var og heppilegra talið að miða 
möskvavidd við bilið hnúta í milli, svo sem gert er erlendis, en við um- 
mál möskva, svo sem hér hefir áður verið. Sjálfsagt má og telja, áð 
möskvavídd sé miðuð við netin vot, eins óg þau eru i vatninu.

Að svo komnu máli er ekki unnt að mæla fyrir um möskvavídd 
netja þeirra, er notuð eru í þeim ám, þar sem aðeins er vatnasilungur, 
enua eru þær ár fáar. Taldi nefndin því rétt að veita ráðherra heimild 
til þessa, og er til þess ætlazt, að sú heimild verði notuð eftir þvi, sem 
fræðsla fæst um það, hvað bezt muni henta á hverjum stað.

Þá er ákvæði eru sett um minnstu möskvavídd, er og nauðsynlegt að 
banna notkun tvöfaldra netja, því að þeim mætti svo leggja, að möskvar 
féllu saman, og yrðu netin þá í raun og veru möskvasmærri en leyft er. 
Erlendis eru tvöföld net bönnuð. Rétt þótti þó að leyfa fyrirstöðunet, 
er hindri slíburð í veiðinetin, en með þeim ákvæðum, sem um þau eru 
sett í greininni, geta þau ekki orðið að sök.

Um 29. gr.
Nefndin taldi sjálfsagt, að ádráttarnet sættu sömu ákvæðum um 

möskvavidd og lagnet, króknet og girðingar. Tvöföld ádráttarnet þótti 
og rétt að banna. Víða er ádráttur stundaður þannig, einkum í hinum 
smærri ám, að netin ná \fir ána þvera. Jafnframt þessu eru oft höfð net 
eða önnur fyrirstaða neðan við dráttinn, þannig, að fiskurinn á sér engrar 
undankomu auðið. Þótti þvi rétt að banna fyrirstöðunetin og gera þá



868 PÍDgskjal 343

skipun á veiðinni, að aldrei megi draga net yfir meira en % af breidd 
vatnsins, svo að fiskurinn eigi frjálsa för um þriðjung þess. Er þetta gert 
til þess að fiskför heftist ekki með öllu, enda þótt þess sé ekki að dylj- 
ast, að allmiklir örðugleikar eru á um það, að framfylgja ákvæði þessu 
og að það griðabelti, sem ákvæðið felur í sér fiskinum til handa, sé honum 
miklu minna virði til undankomu en göngubelti það, sem ákveðið er að 
verði milli veiðivéla, þó að jafnbreitt sé. Til tryggingar þvi, að ákvæði 
þetta verði haldið, hefir nefndin talið rétt, að ráðherra veitist heimild til 
að setja reglur um lengd ádráttarnetja í hinum ýmsu ám eða köflum þeirra, 
þegar næg þekking á vötnunum hefir fengizt.

Nefndin taldi og rétt að banna ádráttarveiði nær fastri veiðivél en 
200 metra, því að ella mætti nota ádrátt til þess að styggja fisk í veiði- 
vélarnar.

Um 30. gr.
Girðingar hafa verið reyndar á örfáum stöðum hér á landi nú hin 

síðustu ár. Eins og áður er sagt, eru þær að ýmsu leyti álitleg veiðitæki, 
og er liklegt, að þær muni ná hér nokkurri útbreiðslu. Eru þær einkum 
nothæfar þar, sem ár falla breitt á leirum eða grynningum, en á slíkum 
stöðum hafa veiðivélar þær, er áður hafa tiðkazt, verið gagnslausar. Girð- 
ingarnar eru fullkomnari veiðitæki en lagnet og króknet, en um leið hættu- 
legri, þvi að víða er vandalaust að girða svo langt út sem lög leyfa, og 
auk þess eru girðingarnar til fullra nota í vatnavöxtum, þegar netunum 
verður ekki við komið. Það er þvi nauðsynlegt að setja þessum veiðivélum 
allmikil takmörk. Hið mikilsverðasta ákvæði í þessa átt er um lengdina, 
en það gildir raunar allar veiðivélar jafht. Ef girðingarnar næðu út í árnar 
miðjar, mundu þær reynast skaðleg veiðitæki, en ef þær ná aðeins yfir % 
af breidd ánna, svo sem ákveðið er í frv., munu þær ekki hindra fiskför 
til mikilla muna. Rétt þótti og að mæla svo fyrir, að á girðingunum skuli 
vera hlið við inngang í veiðikrær, er opið skuli standa um vikufriðunartíma. 
Er skipun þessi að öllu öruggari fyrir fiskför en að gönguleið fiskanna liggi 
i gegnum veiðikrærnar, eins og verið hefir. Á leirum og breiðum verða girff- 
ingarnar langar, og liggja þær þá einatt yfir ála, sem fiskurinn gengur yfir. 
Var þvi talið rétt að veita ráðherra heimild til að skipa svo fyrir, að i áluni 
þessum skuli vera hlið, er greiði fiskför um vikufriðunartíma, þar sem það 
þykir æskilegt eða nauðsynlegt, að dómi veiðimálastjóra. Möskvavidd girð- 
inga er að sjálfsögðu ákveðin sú sama og á öðrum netum, sem leyfð eru 
til laxveíði samkvæmt frv.

I ósum og á leirum við sjávarósa gengur fiskurinn aftur og fram með 
sjávarföllum. Þótti nefndinni því rétt að setja þau ákvæði um gerð girðing- 
anna, að fiskurinn verði þá aðeins veiddur, er hann leitar upp í ána, svo sem 
gert er í 4. málsgr. þessarar greinar.

Um 31. gr.
Sjálfsagt þótti að kveða á um það, hversu mæla skuli breidd ár, þeg- 

»r ákveða skal, hve langt megi netum leggja eða veiðivélum. Var talið sann-
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gjarnast að miða málið við meðalflæði, svo sem árnar eru oftast. Vita menn 
þeir, sem við árnar búa, með sæmilegri nákvæmni, hvenær þær eru i meðal- 
vexti. Meðalrennsli er og auðveldast að ákveða með rannsóknum.

Samkvæmt gildandi lögum má eigi vera skemmra milli fastra veiðivéla 
en 60 metrar. Nefndin taldi bil þetta of litið, og hefir hún því sett í grein 
þessa ákvæði um, að það skuli vera 100 metrar, enda má það eigi minna vera. 
A leirum og grynningum i hinum stærri ám geta girðingar samkv. fyrirmæl- 
um frv. orðið mörg hundruð metrar á lengd. Þar sem svo stendur á, er 100 
metra bil rnilli Veiðivélanna allt of lítið. Taldi nefndin þvi rétt að miða milli- 
bil þetta að nokkru við lengd veiðivélanna, þannig að það verði ekki minna 
en fimmföld lengd þeirra.

Um 32. gr.
Ákvæði 1. málsgr. eru tekin upp eftir Lov om Laks- og Sjöörretfiske- 

rierne af 8de April 1905, § 24. Taldi nefndin rétt að leggja bann við því, að 
nokkuð væri gert til að hindra fiskför um göngubelti ánna eða greiða hana 
inn i veiðikví við fastar véiðivélar, því að ella mætti, einkum i hinum 
minni ám, hreyta fiskför þannig, að stórum drægi úr friðunarráðstöfunum 
frumvarpsins.

Nefndin hefir og talið ástæðu til að setja í frv, almennt ákvæði um 
það, að hannað sé að styggja fisk eða lökka i fastar veiðivélar. Er ákvæði 
þetta tekið eftir erlendri fyrirmynd, og virðist það fullkomlega réttmætt. 
Erlendis eru nokkur brögð að því, að reynt sé að lokka fisk i veiðivélar, 
einkum með ljósum. Er ekki ólíklegt, að siður þessi gæti borizt hingað til 
lands, ef ekki væri að gert, og hefir nefndin því talið rétt að banna hann 
þegar.

Um 33. gr.
1 lögum um friðun á laxi, nr. 5, 19. febrúar 1886, er svo hljóðandi 

ákvæði í 2. gr.: „en renni á i fleiri kvislum, má enginn þvergirða eina þeirra, 
nema meiri fiskför sé í annari, og þó þvi aðeins, að hann eigi einn veiði í 
þeirri kvísl“. Nefndin hefir talið sjálfsagt að breyta ákvæði þessu og láta 
sömu reglur haldast undantekningarlaust um veiði i kvislum og ánum óskipt- 
um, þvi að sizt mun talin verða ástæða til þess að slaka á friðunarákvæðum, 
þá er um kvíslar er að ræða, þar sem vitanlegt er, að þvi hægra er. um 
veiði, sem vatn er minna fyrir.

' Um 34. gr.
t 1. málsgrein greinar þessarar felast samskonar ákvæði og i 25. gr.

Má því í aðalatriðum visa til athugasemda um hana. Veiðarfæri þau, sem 
liér eru heimiluð til veiði í stöðuvötnum, eru hin sömu og almennt hafa 
notuð verið til slikrar veiði allt til þessa.

Stöðuvötnin eru miklu misjafnari en straumvötn um gerð og alla að- 
stöðu iil veiði. Er því ekki unnt að setja almennar reglur um lengd og skip- 
un netja þeirra, er þar eru notuð. Nefndin hefir þvi talið heppilegast að 
veita ráðherra lieimild til að mæla fyrir um þessa hluti, eftir tillögum veiði-
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málastjóra, þá er nægileg þekking hefir fengizt í þessu efni. Fiskur er og 
harla misjafn í stöðuvötnum, einkum að staerll. Verða því eigi heldur sett 
almenn ákvæði um möskvavídd netja eða stærð þess fiskjar, er óþroskaður 
skuli teljast. Ákvæði þessi hljóta að verða misjöfn fyrir hin ýmsu vctn. Taldi 
nefndin því rétt að fela ráðherra að setja þau, þegar nægileg þekking hefir 
fengizt á vötnum og veiði.

Um VII. kafla.

1 þessum kafla eru ákvæði um fiskvegi og aðra mannvirkjagerð í 
vatni. Mega ákvæði þessi heita að vera nýmæli i ísl. lögum, en tilsvarandi 
ákvæði eru í öllum nýrri veiðilögum nágrannaþjóða vorra.

Um 35. gr.
Hér ræðir um gerð fiskvega, en fiskvegir eru laxastigar og önnur 

mannvirki, er gera veiðivötn fiskgeng eða greiða fyrir fiskför um þau.
1 1. mgr. er mælt svo fyrir, að leyfi ráðherra þurfi til að gera fiskveg, 

að meðmæli veiðimálastjóra þurfi til að koma, ef veita á leyfið, og að 
hann skuli samþykkja gerð fiskvegarins og hafa eftirlit með því, hvernig 
verkið er unnið. Ákvæði þessi miðast við það, að fiskvegurinn myndi að 
jafnaði verða gerður þar, sem annar á land og veiði en þeir, sem veginn 
láta gera og mest not hafa af honum. Því á þeim eigi að vera þetta frjálst 
nema þeir fái leyfi. ráðherra til þess. Til þess, að mannvirki þessi komi 
að sem beztum notum og verði gerð með sem minnstum kostnaði, er mikils- 
vert, að sérfrgeðingur hafi hönd i bagga, er þau eru gerð, og þvi er sam- 
þykki og eftirlit veiðimálastjóra áskilið.

I 2. mgr. eru ákvæði um heimild til eignarnáms vegna fiskvega- 
gerðar og í 3. mgr. ákvæði um, að breytingar á fiskvegum skuli sæta sömu 
reglum og gerð þeirra í upphafi.

Um 36. gr.
Grein þessi ræðir um friðun fiskveganna sjálfra og fisksins, sem 

um þá fer, og þarf hún eigi frekari skýringa við. Aðeins skal það tekið 
fram, að eigi fiskvegur að koma að notum, verður einnig að friða nokkurt 
svæði bæði fyrir ofan hann og neðan. Þetta svæði er hér látið ná yfir 50 
metra niður frá mynninu og 30 metra upp frá því. Það gefur að skilja, 
að sé fiskvegur í fleiri pörtum með eðlilegu rennsli á milli, þá gildir þessi 
friðun bilið milli partanna, sé það eigi lengra en 50 metrar.

Um 37. gr.
I 133. gr. vatnal. er ákveðið, að leyfi ráðherra þurfi til að setja 

mannvirki í vatn, sem tálma myndi fiskför í því, og má ráðherra binda 
leyfið þeim skilyrðum, sem nauðsynleg þykja til verndar hagsmunum 
annara, og getur hann því m. a. sett það skilyrði, að fiskvegur sé gerður
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í vatninu eða meðfraxn stíflunni. Frv. liaggar eigi þessum ákvæðum vatna- 
laganna, en herðir aðeins á þeim, þannig, að það gerir þeim, sem mann- 
virki þessi gera, að skyldu að gera fiskveg, svo að fiskur geti átt jafn- 
greiða för um vatnið og áður. Frá þessari skyldu eru þó gerðar undan- 
þágur í 2. mgr., og virðast þær svo sjálfsagðar, að þær þurfa ekki frekari 
greinargerðar með.

Um 38. gr.
Ákvæði tilsvarandi gr. þessari eru algeng í veiðilögum annara 

þjóða. Mikil veiðispjöll geta af þvi hlotizt, að fiskur og þó einkum fisk- 
seiði flækist úr veiðivatni inn í skurði eða leiðslur, er liggja úr vatninu 
eða í það, og verði þar til. Við þessu er að jafnaði auðvelt að gera með 
nokkrum umbúnaði, og er hér farið fram á heimild til að skylda eiganda 
veitunnar til þess að setja slikan umbúnað í veituna.

Um VIII. kafla.

Frv. þessu er ætlað að verða að heildarlögum um lax- og silungs- 
veiði, og þótti nefndinni því sjálfsagt að taka upp í það ákvæði um fisk- 
ræktarfélög, enda þótt lög um það efni væru nýlega sett hér á landi. 
Ákvæði um þetta er að finna í þessum káfla, og er hann í öllu verulegu 
sniðinn eftir 1. nr. 6, 14. júní 1929, um fiskiræktarfélög. Þó eru hér nokkrir 
viðaukar gerðir við þau og smávægilegar breytingar á stöku stað. Um 
nauðsyn fiskræktarfélaga og ákvæða þessara yfirleitt þykir eigi þörf að 
ræða hér.

Um 39. gr.
Samhljóða 1. mgr. 1. gr. 1. nr. 6 1929. Orðaskýringarnar í 2. og 3. 

mgr. þeirrar gr. eru teknar upp í 1. gr. frv.

Um 40. gr.
Samhljóða 2. gr. 1. nr. 6 1929, með smávægilegum breytingum. I frv. 

er þannig ákveðið, að leiguliða skuli boða á fund, þegar landeiganda verð- 
ur eigi boðaður fundur nógu snernma vegna fjarveru, og er ákvæðið 
þannig orðað skýrara til framkvæmdar en eins og það nú er í lögunum, 
því mikil óvissa getur verið á því fyrirfram, hvort landeigandi muni 
sækja fund eða eigi, jafnvel þótt hann sé eigi fjarstaddur.

Um 41. gr.
Samhljóða 3. gr. 1. nr. 6 1929. Ákvæðið um atkvæðisrétt Ieiguliða 

er flutt hingað úr 2. gr. 1. nr. 6 1929. Fer betur á, að það fylgi öðrum 
ákvæðum um atkvæðisrétt á fundinum.

Um 42. gr.
Samhljóða 4. gr. 1. nr. 6 1929, með örlitlum orðabreytingum, er 

engu raska um efni.



872 Þingskjal 343

Um 43. gr.
Samhljóða 5. gr. 1. nr. 6 1929.

Um 44. gr.
Samhljóða 6. gr. 1. nr. 6 1929. Þó er hér gerð sú breyting á lögun- 

um, að skilyrði það, er greinir i 3. tölulið 6. gr. fyrir þátttöku leiguliða 
í félagsskapnum, er fellt niður. Virðist ekki vera þörf á þvi skilyrði, ef 
á annað 'borð svo er ástatt, að landeigandi geti tekið þátt i félagsskapn- 
um, en hinsvegar eðlilegast og æskilegast, að landeigendur séu sem við- 
ast sjálfir félagar i fiskræktarfélögunum, er starfa að því að auka veiði- 
hlunnindi jarða þeirra til langframa og vinna þvi frekara fyrir þá en 
fyrir leiguliðana.

Ákvæðin i 2. og 3. mgr. 6. gr. 1. nr. 6 1929 eru dregin nokkuð sam- 
an í 2. mgr. þessarar gr., en eigi breytt að efni.

Um 45. gr.
Samhljóða 7. gr. 1. nr. 6 1929.

Um 46. gr.
Samhljóða 8. gr. 1. nr. 6 1929, nema hvað því er bætt við hér, að 

hvér félagsmaður hafi eitt atkvæði. Er þetta tekið fram til þess að taka 
af allan vafa um það, hvort atkvæði eigi að telja eftir tölu félagsmanna 
eða öðru, t. d. töiu fasteigna þeirra, er félagið tekur yfir, eða upphæð 
félagsgjalda.

Um 47. gr.
Samhljóða 10. gr. 1. nr. 6 1929, nema hvað hér er felld niður síðari 

setning 2. mgr. 10. gr., sem er óþörf endurtekning á fyrri setningu 
sömu mgr.

Um 48. gr.
Samhljóða 9. gr. 1. nr. 6 1929. Þó er það nýmæli gert hér, að heim- 

ilað er að ákveða i samþykkt, að jafna megi allt að % hluta kostnaðarins 
niður á fasteignirnar eftir landverði þeirra. Getur þetta einkum verið 
sanngjarnt, þar sem um er að ræða fasteignir, sem nú hafa lítið veiði- 
magn, en ætla má að hljóti allmikinn veiðiauka fyrir aðgerðir félagsins, 
án þess þó, að sá veiðiauki verði áætlaður með nokkurri vissu.

Um 49. gr.
Samhljóða 11. gr. 1. nr. 6 1929. 2. mgr. er þó nokkru fyllra orðuð 

hér en þar er.
Um 50. gr.

Samhljóða 12. gr. 1. nr. 6 1929.

Um 51. gr.
Samhljóða 13. gr. 1. nr. 6 1929. Hér er þvi þó við aukið, að lögveð
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í fasteigninni eða veiðiréttindunum fylgi gjöldunum, auk lögtaksréttarins. 
Virðist sanngjarnt, að gjöldin séu tryggð með þessum hætti.

Um 52. gr.
Gr. er nýmæli og þarf eigi skýringa með.

Um 53. gr.
Þess er að vænta, að fiskræktarfélögin verði nieð timanum hin 

mesta lyftistöng til aukningar á veiðimagni vatna, og er þá lieppilegt að 
leggja undir þau ýms veiðimál fleiri en þau ein, ér beinlinis lúta að fisk- 
rækt. Er hér gert ráð fyrir því, að félögin geti gert samþykktir um möskva- 
stærð netja, er nota megi á félagssvæðinu, og um friðun tiltekinna svæða í 
veiðivötnum innan fiskihverfisins. En þess er jafnframt gætt, að búa svo 
um þetta samþykktarvald, að eigi sé hætta á að það verði misbrúkað.

Um 54. gr.
I gr. þessari er veitt tvennskonar eignarnámsheimild i þágu fisk- 

ræktarinnar. 1 fyrri málsgr. er heimilað eignarnám til byggingar og 
starfrækslu klakstöðva. Reynslan hefir sýnt það, að heppilegir staðir 
fyrir klakstöðvar eru fremur óviða. Geta þvi oft orðið örðugleikar á því, 
að koma upp klaki, ef landeigandi fæst eigi góðfúslega til að leyfa bygg- 
ingu klakstöðvarinnar, og er þar þvi fyllsta þörf á eignarnámsheimild.

Eins og áður var getið, hefir víðast hvar, þar sem klak hefir verið 
reynt hér á landi, reynzt örðugt að fá nægan stofnfisk til klaksins, og 
má búast við, að þeir örðugleikar komi enn skýrar í ljós, éf frekari 
tilraunir verða gerðar um klak en hingað til hafa verið gerðar. Ákvæði 
18. gr. og 1. mgr. 23. gr. bæta eigi úr þessu til fulls, og þykir þvi nauð- 
synlegt að heimila fiskræktarfélögum eignarnám til leigu á veiði i vötn- 
um, þar sem hentugt þykir að félagið afli sér klakfisks.

Um IX. kafla.

Það er alkunnugt, að selurinn er einhver liinn skæðasti óvinur 
laxins og göngusilungsins. Viða er svo enn hér á landi, að selur liggur við ár- 
ósa eða í veiðivötnum, og sumstaðar eru jafnvel selalátur í veiðiám. 
Er ómögulegt að meta, hversu mikil veiðispjöll hann gerir árlega, en 
ekki er að efa, að þau eru stórkostleg. Með lögum nr. 24 22. nóv. 1912 
var heimilað að gera samþykktir um ófriðun og eyðing sels úr veiði- 
ám, en þau lög hafa hvergi nærri komið að fullu gagni. Hafa og siðar 
komið fram lagafrumvörp á Alþingi um frekari útrýmingu sels úr veiði- 
ám, sem þó eigi hafa náð fram að ganga. Nefndinni þótti sjálfsagt að 
taka upp í frv. ákvæði í þessa átt. Verður hún að líta svo á, að útrým- 
ing selsins úr veiðiánum og frá ósum þeirra sé eitthvert þýðingarmesta 
sporið, sem hægt er að stíga til að auka veiðimagn vatnanna, og að

Alþt. 1930. A. (42, lðggjafarþing). 110
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viðast hvar sé svo stórkostlegur munur á hagsmununum af selveiðinni 
annarsvegar og lax- og silungsveiðinni hinsvegar, að ekki sé áhorfsmál 
að leggja hina fyrrnefndu hagsmuni í sölurnar fyrir hina síðarnefndu.

Um 55. gr.
1. mgr. er tekin eftir 4. gr. 1. nr. 5 19. febr. 1886, um friðun á laxi.
1 2. mgr. 1. gr. laga nr. 30 27. júni 1925, um selaskot á Breiðafirði 

og uppidráp, er undanþegið banni við selaskotum svæði á Hvammsfirði, 
er liggur fyrir utan linu úr Ljárósum í Teighyrnu og innan línu þaðan 
í Hólmlátursborgir. Þetta svæði vill nefndin stækka nokkuð, þannig, að 
það taki yfir innsta hluta fjarðarins fyrir innan línu úr ytri enda Skora- 
víkurmúla í Hólmlátursborgir. Ástæðan til þessa er sú, að í Hvammsfjarð- 
arbotn renna nokkrar ár, sem sumar eru veiðiár (Haukadalsá og Laxá í 
Laxárdal) og aðrar að visu nú veiðilausar, eða nálega það (Miðá, Ljá, 
Glerá, Laxá í Hvammssveit), en hafa áður verið veiðiár og mundu geta 
orðið það aftur, ef fiskur væri ræktaður í þær og selurinn fældur frá ós- 
unum. Á þessu svæði munu nú vera friðlýst selalátur á einni jörð, og 
myndi fara um þau eftir 56. og 57. gr.

Um 56. gr.
Hér ræðir um ófriðun friðlýstra selalátra. Er heimilað að ófriða 

þau, ef þau eru í veiðivatni eða nær árós, er lax eða göngusilungur geng- 
ur í, en 7 km. Að öðru leyti er heimildin til ófriðunar látranna látin 
vera komin undir mati á hagnaðinum af fiskveiðinni í ánni annarsvegar 
og selveiðinní hinsvegar. Sé arðurinn af fiskveiðinni metinn meiri, má 
ófriða látrin þegar í stað, en annars því aðeins, að sérstakt leyfi sé fengið 
til þess, og er það bundið þeim skilyrðum, að fiskrækt hafi verið stunduð 
í vatninu með þeim árangri, að búast megi við, að fiskveiðin verði arð- 
samari en selveiðin. Með þessu vill nefndin búa svo um, að þau hlunn- 
indin verði stunduð, sem arðsömust eru.

Um 57. gr.
Hér ræðir um bætur fyrir missi selveiðinytja samkv. 56. gr. Bóta- 

skyldan er lögð á veiðieigendur í vatninu. Þeir liafa hagnaðinn af útrým- 
ingu selsins, og er því eðlilegt, að þeir beri kostnaðinn við þær aðgerðir. 
I 2. mgr. er þó ákveðið, að bætur fyrir missi selveiða á jörðum, sem eru 
opinber eign, skuli aðeins greiddar þar til ábúendaskipti verða á þeim 
næst eftir að til bótaskyldu kemur. Er hér því farið fram á það^ að hið 
opinbera leggi þessi hlunnindi i sölurnar til eflingar veiðiskap landsmanna. 
í 4. mgr. er loks ákveðið, að bæturnar megi falla niður tiltölulega eftir 
þvi, sem fiskveiðin eykst á jörðum þeim, er sviptar voru selveiðinni. Með 
veiðiaukningunni fá jarðeigendurnir í raun og veru tjón sitt bætt, og er 
þá ekki nema sanngjarnt, að bætur frá hinum veiðieigendunum minnki 
að sama skapi.
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Um X. kafla.

1 þessum kafla eru ákvæði um stjórn veiðimála og eftirlit með veiði. 
Á hvorugu þessu efni hefir verið neitt fast skipulag hér á landi til þessa, 
en umbætur á veiðilöggjöfinni og aðrar aðgerðir til að efla veiðiskap í 
ám og vötnum mega heita að vera þýðingarlausar, ef stjórn veiðimála 
eigi er komið í fastar skorður og um leið séð fyrir miklu öflugra eftirliti 
með veiði en að undanförnu. Að því eiga ákvæði þessa kafla að stuðla. 
Nefndin taldi það affarasælast að hafa fyrirkomulagið á þessu svo ein- 
falt sem frekast var kostur, og sneið því þessi ákvæði eigi eftir erlend- 
um fyrirmyndum. Þar er stjórn veiðimála tiðast falin fjölmennum nefnd- 
um, sem ávallt hljóta að verða þungar i vöfunum.

Um 58. gr.
Yfirstjórn veiðimála verður að sjálfsögðu að vera i höndum at- 

vinnumálaráðherra. Um störf veiðimálastjóra og veiðimálanefndar er 
rætt í næstu greinum á eftir.

Um 59. gr.
Enda þó að atvinnumálaráðherra hafi hina æðstu stjórn veiðimál- 

anna, þá telur nefndin það nauðsynlegt, að við hlið hans sé i þeim málum 
sérfræðingur um veiðimál, er hlotið hefir vísindalega menntun um vatna- 
liffræði og annað, er lýtur að eðli og notkun veiðivatna. Nefndin leggur 
því til, að skipaður verði sérstakur veiðimálastjóri. 1 2. mgr. er yfirlit yfir 
störf þau, er honum er ætlað að hafa með höndum, en jafnframt er víðs- 
vegar í hinum einstöku greinum laganna kveðið á um störf hans. Af þeim 
ákvæðum má sjá, að veiðimálastjóra er ætlað að hafa talsvert mikið 
vald. Nefndin telur væníegast til gagns, að allar aðgerðir til eflingar veiði- 
skapnum verði reistar á sem traustustum vísindalegum grundvelli, og 
hún vill því láta atkvæði sérfræðingsins ráða miklu um allar þær fram- 
kvæmdir. Laun veiðimálastjóra taldi nefndin ekki rétt að ákveða i 
frv., m'eðan óvist er, hversu mikið starf hans verður, en nefndin gerir ráð 
fyrir, að staða hans verði svipuð stöðu annara sérfróðra ráðunauta, t. d. 
garðyrkjustjóra og skógræktarstjóra.

Um 60. gr.
Nefndin taldi æskilegt, að veiðieigendurnir ættu einnig fulltrúa í 

stjórn veiðimálanna. Það er veiðiinálanefndinni ætlað að vera. Enn sem 
komið er eiga veiðieigendur ehgan félagsskap með sér, og rneðan svo er, 
taldi nefndin rétt, að meiri hluti veiðimálanefndar verði skipaður eftir 
tillögum Búnaðarfélags Islands og Fiskifélags Islands. Þegar fiskræktarfé- 
lögum fer að fjölga og þau gera samband með sér, er fenginn félagsskap- 
ur veiðieigenda, sem er sjálfkjörinn málsvari þeirra, og er þá gert ráð 
fyrir, að það samband taki við tillögurétti Búnaðarfélagsins og Fiskifélags-
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ins um skipun nefndarinnar. Annars er gert ráð fyrir, að nefnd þessi 
hafi aðallega ráðgjafarvald i veiðimálum. En i einstökum atriðum er henni 
þó ætlað beinlínis samþykktarvald, einkum um það, hvort takmarkanir 
skuli gerðar á þeim rétti til veiðiskapar, er lögin veita mönnum al- 
mennt.

Um 61. og 62. gr.
Um nauðsyn þess, að eftirlit sé haft með veiði, þarf eigi að fjölyrða. 

Éins og áður var getið, gera núgildandi lög ráð fyrir því, að veiðieigendur 
líti hver eftir öðrum, og hefir slíkt eftirlit reynzt allsendis ónógt. Nefndin 
taldi þvi sjálfsagt, að horfið yrði að þvi ráði að taka upp eftirlit af hálfu 
hins opinbera, enda er það mála sannast, að það er almenningsmál, en 
eigi veiðieigendanna einna, hvernig veiði er stunduð, og má því eigi vera 
á valdi þeirra einna. Nefndin taldi rétt að láta ráðherra skipa eftirlits- 
mennina. Með þvi móti verður eftirlitið óháðast veiðieigendunum. Hve 
viðtækt eftirlitið verður, þ. e. hve margir eftirlitsmenn verða og við hver 
vötn, og hve mikið starf af þeim verður heimtað, er óhentugt að fast- 
ákveða í lögunum. Reynslan verður að skera úr því, hve mikils eftirlits 
er þörf á hverjum stað, og þvi er það lagt á vald ráðherra að kveða á um 
þetta eftir tillögum veiðimálastjóra. Um störf eftirlitsmanna eru ákvæði 
í 2. mgr., en jafnframt er þeim i 4. mgr. veitt nokkurskonar lögregluvald, 
þ. e. heimild til að taka ólögleg veiðitæki og veiðitæki, sem notuð 
eru með ólöglegum hætti. Er brýn nauðsyn á þeirri heimild, þvi tafsamt 
getur orðið að leita til hreppstjóra eða sýslumanns um það. Kaup eftir- 
litsmanna taldi nefndin rétt að yrði greitt úr sýslusjóði, en endurgreitt 
sýslusjóði af veiðieigendum að tiltölu við veiðimagn hvers þeirra um sig.

Um XI. kafla.

Á síðari árum hefir verið tekin upp sú stefna að styrkja jarðrækt í 
landinu, sumpart með beinum styrk úr ríkissjóði til jarðabóta og ýmissa 
annara framkvæmda i búnaði og sumpart með lánveitingum til þeirra 
með hagstæðum lánskjörum. Fiskræktin nýtur eigi góðs af þessum styrk- 
veitingum samkv. þeim reglum, sem nú gilda um þær. Nefndin leit svo 
á, að bæði væri þörf á styrkveitingum til eflingar fiskræktinni, sem nú er 
í bernsku hér á landi, og að fiskræktin hinsvegar væri svo mikið þjóð- 
þrifamál, að rikinu ætti að vera skylt að hlynna að henni bæði með bein- 
um fjárstyrk og með hagkvæmum lánveitingum. Taldi nefndin þvi rétt að 
taka upp i frv. ákvæði þau, sem i þessum kafla eru.

Um 63. gr.
Hér ræðir um styrkveitingu úr rikissjóði til byggingar klakstöðva 

og til fiskvegagerðar. Til klakstöðva er styrkurinn ákveðin upphæð, kr. 
1,50 fyrir hvert metið dagsverk, en til fiskvegagerðar % kostnaðarins. I 
sambandi við síðarnefnda atriðið má benda á það, að á siðari árum hefir
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einmitt y3 kostnaðar verið veittur í fjárlögum til að gera nokkra fossa 
iaxgenga, t. d. Laxfoss og Glanna i Norðurá í fjárl. 1927 og Lagarfoss i 
fjárlögum 1928. Annars er í gr. gerður munur á þvi, hvort fiskræktarfé- 
lög eða aðrir gera þessi mannvirki. Fiskræktarfélögin skal skylt að styrkja 
til þessara framkvæmda, aðra er aðeins heimilt að styrkja til þessa. Vill 
nefndin með þessu fyrirheiti til fiskræktarfélaganna hvetja menn til að 
stofna þau sem viðast.

Um 64. gr.
Fiskrækt i vatni, sem áður var veiðilaust, hlýtur oftast nær að verða 

nokkuð áhættusöm. Hinsvegar er æskilegt, að tilraunir séu sem viðast 
gerðar með það. Nefndin telur því rétt að styrkja þá menn, er í slikt ráð- 
ast, með tiltekinni upphæð fyrir hvert þúsund seiða, er þeir flytja i 
vatnið.

Um 65. gr.
Nefndin telur mikilsvert, að framkvæmdir þær, er ræðir um 63. og 

64. gr. séu gerðar eftir ráðum sérfróðra manna, og telur þvi rétt að binda 
styrkveitingarnar þvi skilyrði, að veiðimálastjóri mæli með þeim og hafi 
haft eftirlit með gerð þeirra mannvirkja, er styrkur er veittur til, og sam- 
þykkt gerð þeirra.

Ætla má, að langt verði þangað til klakstöðvar geta fullnægt eftir- 
spurninni eftir fiskséiðum. Er þvi e. t. v. hætt við, að verðið á seiðunum 
verði óhæfilega hátt. Til þess að koma i veg fyrir það, þótti nefndinni 
rétt að heimila ráðherra að setja hámarksverð á seiði, sem seld eru frá 
klakstöðvum, er styrkur hefir verið veittur til úr rikissjóði.

Um 66. gr.
Auk styrksins skv. 63. og 64. gr. mun oft reynast þörf á hagkvæmum 

lánum til fiskræktar. Sýnist eðlilegast, að þau lán verði veitt úr Ræktunar- 
sjóði, en til þess er eigi heimild nú, sbr. 8. gr. 1. nr. 17 13. júni 1925. 
Nefndinni þótti rétt að heimila þetta, og að ákveða þá um leið hámark 
lánstíma og hámarksupphæð lána. Þegar fiskræktarfélag er lántakandi, 
mundi oft verða örðugt að afla trygginga þeirra fyrir lánum, sem nefndar 
eru í 9. gr. 1. nr. 17 1925, og taldi nefndin þvi rétt að heimila áð veita 
slík lán gegn sameiginlegri ábyrgð félagsmanna. Ætti slík trygging venju- 
leg^ að vera fullnægjandi.

Um XII. kafla.

I kafla þessum eru ákvæði um matsgerðir samkv. lögum þessum. 

Um 67. gr.
Úr ágreiningi um þau atriði, sem ræðir um í 1. mgr., verður ekki 

skorið nema með rannsókn á staðháttum. Er æskilegt, að kostur sé á hand- 
hægri og greiðri aðferð til að úrskurða slik mál, og er hér þvi mælt svo 
fyrir, að matsgerð geti skorið úr þeim. Er þar fylgt fyrirmynd vatna-
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laganna, er lætur matsgerð skera úr mðrgum svipuðum atriðum. Að öðru 
Jeyti þarf eigi að skýra gr. þessa náatfr.

Um 68. gr.
Þarf eigi skýringð með.

Um XIII. kafla.

Refsiákvæði núgildandi laga um veiðimál eru flest miðuð við allt 
annað gildi peninga en nú er, og þvi mikils til of lág. Er yfirleitt hert á 
þeim i þessum kafla.

Um 69. gr.
Ákvæði gr. eru tekin óbreytt eftir 2. og 3. mgr. 129. gr. vatnal.

Um 70. gr.
Brot þau, er ræðir um i þessari gr., eru öll meiri háttar brot á veiði- 

lögunum, og þótti þvi rétt að láta lágmark sekta fyrir þau ekki vera lægra 
en 100 kr.

Um 71. gr.
Veiðiaðferðir þær, er ræðir um í gr., eru sérstaklega hættulegar. 

Þær munu að vísu lítið hafa verið notaðar hér á landi, en þó hefir leikið 
orð á því, að það muni hafa komið fyrir, að sprengiefni hafi verið notuð 
við lax- og silungsveiðar. Þótti rétt að hafa sérstakt refsiákvæði um þessi 
brot, og það miklu harðara en um önnur brot gegn ákvæðum frv.

Um 72. gr.
Sektarákvæði þetta tekur til allra brota á ákvæðum frv. og á regl- 

um, sém samkv. þeim eru settar, er eigi falla undir 69.—71. gr. Þessi brot 
eru minni háttar og sektarákvæðin því lægri.

Um 73. gr.
Samskonar ákvæði er nú í 2. mgr. 129. gr. vatnal.

Um 74. gr.
I 8. gr. 1. nr. 5 19. febr. 1886 er mælt svo fyrir, að öll „ólögleg veiði- 

áhöld“ skuli upptæk. Samkvæmt núgildandi lögum er því ekki heimilt að 
gera upptæk lögleg veiðitæki, sem notuð eru með ólöglegum hætti, t. d. á 
friðunartima. Þetta hefir mælzt mjög illa fyrir, og þess vegna er þvi breytt 
hér á þá leið, að upptökuheimildin nær einnig til löglegra veiðitækja, sem 
notuð eru með ólöglegum hætti, t. d. á friðunartíma eða friðuðum stöðum. 
Er þess að vænla, að friðunarákvæðin verði áhrifameiri fyrir það.

Um 75. gr.
Samkv. núgildandi lögum renna sektir fyrir brot á veiðilögum til 

sveitarsjóðs og að nokkru leyti til uppljóstrarmanns. Hér er þessu breytt
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á þann veg, að sektirnar renni allar i sýslusjóð, og er það gert með hlið- 
sjón af því, að sýslusjóðir eiga að greiða kostnaðinn við eftirlit með veiði. 

Um 76. gr.
Þarf ekki skýringa með.

Um XIV. kafla.

Um 77. gr.
Þarf ekki skýringa með.

Vlll. Um fastar veiðivélar og notkun þeirra.

Til leiðbeiningar hefir þótt rétt að láta stutta lýsingu á £»erð og 
notkun fastra veiðivéla fylgja frumvarpinu, og er hún sem hér segir:

1. Lagnet eru óbrotnust og frumlegust allra veiðivéla. Þau eru gerð úr 
netriðli, sem á báðum hliðum er felldur við strengi úr snæri eða kaðli 
og teinar nefnast. Við annan teininn, sem nefnist fláateinn, er fest 
korkbútum svo mörgum, að þeir geti haldið netinu uppi í vatninu. Á 
hinn teininn, leggjateininn, eru dregnir leggjabútar, eða við hann er 
fest stcinum, blýi eða járnfesti, svo að hann leiti botns, þá er netinu er 
lagt í vatn

Lagnet eru nú einkum notuð til silungsveiði í sjó og stöðuvötnum. 
Er þeim þá lagt annaðhvort við stjóra og dufl úti í vatni eða frá bakka 
við landtaug. Oftast Hggja þau bein eða lítið eitt buguð. í straumvötn- 
um eru lagnetin óvíða notuð, því að erfitt er að stöðva þau í straumi, 
og þykja þau ekki- veiðin. Er þeim þar helzt lagt forstreymis frá landi, 
þar sem klappir eða eyraroddar standa út í vatnið, svo að iða verði 
neðan við eða andstreymi, sem haldi netunum frá landi. Mun þetta 
vera það, sem Grágás kallar að leggja netum strandlagi.

2 Króknet eru komin frá lagnetunum fyrir þróun og umbætur margra 
ára. Þau eru veiðigildrur, sem til þess eru gerðar að veiða göngufisk í 
straumvötnum. Króknetin eru venjulegast þannig gerð, að út frá landi 
er lagl grindakláfum grjóti fylltum, hverjum fram af öðrum, svo langt 
út sem unnt er eða leyfilegt. Við kláfa þessa er svo lagt neti, er stöðvar 
fiskför að fullu, svo langt sem það nær. Út frá hinum yzta kláf er öðru 
neti lagt undan straumi, langt eða skammt eftir ástæðum. Neðst við þetta 
net, þeim megin, er veit að landi, er svo krókurinn festur, en hann er 
net eða netálma, sem lagt er upp móti straumi. Eru bæði netin sam- 
hhða að kalla í fyrstu, en síðan beygist krókurinn allmikið i áttina til 
lands. Milli netja þessara verður þannig kverk, er þrengist æ því meir 
sem lengra dregur forstreymis, unz bæði netin renna saman. Niður frá 
króknum er oft, einkum í hinum tæru bergvatnsám, lagt einu netinu 
enn. Nefnist það leiðari, og er jafnan eftir því leitað, að svifa honum
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Króknef
/:5oo

svo langt út, sem lög leyfa, og helzt út fyrir höfuðstreng eða straum- 
línu árinnar. Milli lands og netja þeirra, sem nú hafa verið talin, 
verður þannig kví, er nefna mætti veiðikvi, og er hún aðeins opin 
undan straumi.

Fiskurinn gengur nú neðan ána og heldur sig jafnan nálægt 
straumlínu. Nokkuð af honum lendir í kvinni, innan við leiðarann. En 
er fiskurinn kemur að fyrirstöðunni, leitar hann út í ána, unz fyrir hon- 
um verður net .það, er forstreymis liggur. Kennir hann nú fyrirstÖðu á 
tvo vegu og heldur hikandi undan straumnum, lendir í króknum og 
ánetjust þar. .
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Krókqetum verður ekki við komið í stríðum straumi, og ekki 
verða þau að fullum notum þar, sem aðdjúpt er eða langt út að straum- 
línu, svo sem víða er í hinum stærri ám landsins. En í flestum ám eða 
öllum eru þó margir slikir staðir, að þau verði að miklu gagni, enda eru 
þau algengust allra veiðivéla, sem hér eru notaðar. Þann ágalla hafa 
þau, að fiskurinn ánetjast í þeim, og er því ekki sem álitlegust vara.

3. Kistur eru veiðigildrur, áþekkar króknetum í aðaldráttum. Kláfar með 
grjóti í eru settir út í ána, á sama hátt og í króknetunum, en á þá er 
ekki fest net til fyrirstöðu, heldur trégrindur með þéttum rimlum, er 
snúa upp og niður í vatninu. Frá yzta kláfnum liggur önnur girðing

Alþt. 1930. A. (42. löggjafarþing). 111



undan straumi. Hún er einnig gerð úr grindum, og er þeim fest við 
kláfa, staura eða steina. Á þennan hátt verður veiðikví niður frá 
þvergirðingunni á sama hátt og við króknetin. Ofan við þvergarðinn 
er svo kistan sjálf sett. Hún er þríhyrndur rimlakláfur um 2 metrar á 
hvern veg. Henni er svo fyrir komið, að hið hvassasta horn hennar 
veit móti straumi og klýfur hann, en stytzta hliðin snýr undan straumi, 
og liggur hún fast við fyrirstöðugirðinguna. Á þessari hlið er op, sem 
þannig er gert, að fiskurinn kemst inn um það, en ekki út aftur. Á 
kistunni er svo venjulega lok, og í þvi hlemmur, er opna má, til þess 
að ná fiskinum úr kistunni. Þess er vandlega gætt, að sem mestur 
straumur verði gegnum kistuna. Er hún því sett þar, sem rennsli er 
mest gegnum girðinguna, en það er venjulega fremst við hana eða 
framanvert.

Fiskur sá, er gengur í veiðikví við kistu, lendir á þvergarðinum 
og leitar útkomu. Sækir hann fast í strauminn og finnur þá fyrr eða 
síðar opið inn í kistuna. Kisturnar eru einkum nothæfar þar, sem 
straumur er mikill og dýpi við hæfi, og má það varla vera meira að 
jafnaði en 1 meter. Þær eru nú óvíða notaðar hér á landi. Má þó svo 
heita, að þær séu hið eina veiðitæki, sem komið verði við þar, sem 
ár eru straumharðar og falla á flúðum og stórgrýti. Þann kost hafa þær 
yfir króknetin, að fiskurinn króast í þeini, en ánetjast ekki. Er hann 
því ómeiddur og óþreyttur, þegar hann er úr þeim tekinn.

4. Girðingar eða veiðigirðingar eru allmjög frábrugðnar króknetum og 
kistum. Þær eru á þann hátt gerðar, að girðingastaurar eru reknir nið- 
ur í árbotninn hver fram af öðrum, og svo margir sem þurfa þykir. Á 
staura þessa er svo fest neti úr vír eða vörpugarni, svo þéttriðnu, að 
fiskur geti ekki smogið það. Þannig er girt svo langt út frá landi, sem 
unnt er eða leyfilegt. Frá girðingunni eru síðan lagðir leiðarar, eins 
margir og æskilegt þykir. Eru þeir gerðir á sama hátt og sjálf aðal- 
girðingin og liggja á ská niður eftir ánni og í áttina til lands, þannig 
að hvasst horn, 45—60°, verður milli þeirra og aðalgirðingarinnar. 
Lengd þeirra er mismunandi, eftir vild og ástæðum. f króknum milli 
leiðara og aðalgirðingar er litið op, sem liggur inn i þrönga netkró, en 
úr henni er aftur op inn í aðra kró, sem er eins og hin fyrri. Báðar 
þessar krær snúa þvert á straumstefnu og eru raunar hluti af aðal- 
girðingunni, svo langt sem þær ná. Úr innri krónni er enn eitt op, og 
liggur það inn i hina þriðju kró. Er hún minnst krónna og veit upp 
móti straumi.

Þá er fiskurinn gengur upp eftir ánni, rekst hann á aðalgirð- 
inguna. Leitar hann þá út frá landi, unz hann lendir i kví þeirri, er 
verður millí leiðara og aðalgirðingar. Lætur hann þá lokkast inn í 
krærnar, lengra og lengra, allt inn í hina innstu kró. Á hann sér þá 
engrar undankomu von, því að hann leitar jafnan í strauminn eftir 
útgöngu, enda er svo um krærnar búið, að óhugsandi er, að nokkur 
fiskur geti ratað út úr þeim.
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Girðingar hafa ekki verið notaðar hér á landi fyrr en nú á allra 
siðustu árum. Þær eru allgóð veiðitæki, en dýr. Ekki verða þær not- 
aðar i miklum straumi eða grjótbotni. En á leirum og lygnum árbreið- 
um henta þær bezt allra veiðitækja. Þær hafa þann sama kost og kist- 
urnar, að þær skemma ekki fiskinn eða þreyta hann.

Þau veiðitæki, sem hér hafa talin verið, bæta upp hvert annars 
ágalla, þá er á þeim eru frá verklegu (veiðiteknisku) sjónarmiði. Þeir staðir 
eru fáir í vatni, að engu þeirra verði við komið.
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Ed. 344. Nefndarálit

nm frv. til laga nm bókhald.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefir athngað frv. þetta á allmörgnm fnndnm. Hefir hún kvatt 
til viðtals einn af þeim mönnnm, sem nnnið hafa að samning frv., og rsett mál- 
ið víð hann á tveimnr fnndnm. Fellst nefndin á, að gildandi löggjöf nm bók- 
haldsskyldn sé orðin úrelt og fnllnægi ekki þeim kröfnm, sem gera verðnr til 
hinna ýmsn atvinnnrekenda nm fnllkomið bókhald. Er það og mjög eðlilegt, þar 
sem atvinnnhættir þjóðarinnar hafa mjög breytzt á siðnstn árnm og ýmsar at- 
vinnngreinar hafa verið teknar npp, sem lítt eða ekki vorn stundaðar hér á landi, 
þegar löggjöfin var sett. Telur nefndin þvi fnila ástæðn fýrir, að frv. þetta er 
fram komið, og er. þvi samþykk i öllnm aðalatriðum. Þó virðist nefndinni rétt 
að gera á þvi smábreytingar, sem þó ekki raska að neinn leyti grundvallar- 
atriðnm frv.

Leggnr nefndin til, að frv. verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Við 2. gr.

a. 5. liðnr greinarinnar orðist svo:
Iðnrekendnr allir, bæði handiðnaðar og verksmiðjuiðnaðar, þar með 

taldir gas- og vatnsinnlagningarmenn, rafmagnsvirkjar, bakarar, klæðsker- 
ar, rakarar, gosdrykkja- og ölgerðarmenn, rekendnr hárgreiðslnstofnana, 
lýsis- og sildarbræðslna, þvotta- og baðhúsa, rjómabúa, ísbúsa, vatns- og 
rafmagnsveitna.

b. 12. liðnr greinarinnar falli bnrt.
c. Aftan við greinina bætist ný málsgr., svo hljóðandi:

Læknnm i kaupstöðnm, er reka sjálfstæða atvinnn, svo og prestnm 
i kanpstöðnm, er skylt að halda sjóðbók.

2. Við 3. gr. 6. liður orðist svo:
Þeir byggingameistarar, málaflutningsmenn og verkfræðingar, sem 

ekki reka sjálfstæða atvinnu.
3. Við 4. gr. Aftan við gr. bætist ný málsgr., svo hljóðandi:

Lögreglnstjórnm er þó heimilt að veita smáatvinnurekendnm, sem 
ekki falla undir ákvæði 3. greinar þessara laga, undanþágu til allt að 5 
ára i senn frá því að færa bækur sinar eftir reglum tvöfaldrar bókfærslu. 
Þeir, sem undanþágu beiðast, skulu færa gild rök fyrir þvi, að það sé 
þeim, einhverra hlnta vegna, nm megn að færa tvöfalt bókhald. Einknm 
á þetta ákvæði við um þá, sem þegar hafa byrjað atvinnurekstur, er lög 
þessi öðlast gildi. Bókhaldi þeirra, sem undanþágu fá, skal þó vera þannig 
fyrir komið, að það gefi greinilegar npplýsingar nm fjárhag þeirra.
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4. Við 6. gr. 1 stað orðanna »{ sjóðbókinni eða nndirbóknm hennarc i fyrstn 
málsgrein komi: í sjóðbókinni eða sjóðdagbókinni eða nndirbóknm þeirra.

5. Við 18. gr. Orðin seftir atviknm« falli bnrt.
6. Við 20. gr. Greinin orðist svo:

Brot gegn 10., 11. og 13.—15. gr. varða sektnm samkvæmt 19. gr. 
Sé nm fölsnn verzlnnarbóka að ræða, eða geri einhver í sviksamlegnm til- 
gangi rangan efnahagsreikning, eða eyðileggi eða skjóti nndan bóknm þeim 
og skjölnm, sem nm getnr i 14. og 15. gr., varðar það fangelsi, eða betrunar- 
húsvinnn, allt að tveimnr árnm, ef miklar sakir ern.

Alþingi, 22. marz 1930.

Jón Baldvinsson, Ingvar Pálmason, Jóh. Jóhannesson.
form. fnndaskr. og frsm.

Ed. 345. Nefndarálit

nm frv. til laga nm breyting á lögnm nr. 73, frá 7. mai 1928, nm slysa- 
tryggingar.

Frá allsherjarnefnd.

Nn er i lögnm, að þeir, sem verða fyrir slysnm og tryggðir ern, sknli 
eigi fá dagpeninga fyrr en eftir 4 viknr, en frv. fer fram á það, að sá timi sé 
styttnr niðnr í 10 daga, og er þetta aðalefni frv.

Nefndin leggnr til, að frv. verði samþykkt óbreytt.

Alþingi, 24. marz 1930.

Jón Baldvinsson, Ingvar Pálmason, Jób. Jóbannesson. 
form. og frsm. fnndaskrifari.

Nd. 346. Nefndarálit

nm frv. til laga nm breyting á vegalögnm, nr. 41, 4. jnní 1924.

Frá meiri hl. samgöngnmálanefndar.

Pað hefir dregizt lengi að skila áliti, en sá dráttnr stafar af þvi, að 
nefndin vildi ekki gera ákveðnar tillögnr fyrr en fyrir lægi nmsögn vegamálastjóia 
nm frv. og þær brtt., sem fram komn við það i deildinni. Vegamálastjóri hafði 
sérstaklega annrikt og kom því nmsögn hans seinna en vænzt var.

Eins og sjá má af nmsögn vegamálastjóra, þá mælir hann ekki beint 
með neinni breytingn á þjóðvegakerfinn, nema þeirri, að Snðnrlandsvegi verði
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breytt þannig, að hann eftirleiðis liggi nm Fljótshlið, i stað þess sem hann nú 
liggnr neðar, sem sé nm Garðsauka yfir Þverá og nm Hemln.

Jafnvel þó nefndin viðnrkenni, að mjög mikið sko'ti á, að fnllgerðir sén 
þeir þjóðvegir, sem nú ern ákvarðaðir, og að það taki fleiri ár að fnllgera þá, 
þá vill meiri hl. nefndarÍDuar þó bæta við i tölu þjóðvega nokkrnm vegum, sem 
telja verðnr sanngjarnt, að standi eigi verr að vígi nm endnrbætnr eða nýbygg- 
ingn en þær leiðir, sem nú ern i töln þjóðvega.

Meiri hl. vill gera þær breytingar, að teknir séu nú i töln þjóðvega: 
Kópaskersvegnr, Hafnarvegnr, Fljótshliðarvegnr, Eyjafjarðarbraut, frá Akureyri 
að Kristneshæli, Vestnrlandsvegnr, frá Hnifsdal að Veðrará i Öoundarfirði, Út- 
héraðsvegnr, frá Eyvindarárbrú að Eiðnm, Landbrant og Skeiðavegnr.

Um þrjá bina fyrsttöldn nægir að benda á nmsögn vegamálastjórans. 
Með npptökn Fljótshliðarvegar i töln þjóðvega er gert ráð fyrir, að vegnrinn nm 
Garðsanka hjá Hemlu að Seljalandsmúla falli i töln sýsluvega.

Það verðnr að teljast sanngjarnt að taka veginn frá Akureyri, verzlnnar- 
lóð Aknreyrar, að Kristneshæli i töln þjóðvega. Vegna hælisins er bér nm stór- 
ankna nmferð að ræða. Vegir að öðrnm sjúkrahúsnm ern áðnr teknir i töln 
þjóðvega.

Vesturlandsvegnr. Þar hafa tillögnr héraðanna farið i þá átt að taka i 
töln þjóðvega veginn frá lsafirði til Rafnseyrar i Arnarfirði og frá Bildudal að 
Þorskafirði. Meiri hl. nefndarinnar vill að þessn sinni taka aðeins þann kafla 
vegarins, sem mest er aðkallandi, i töln þjóðvega, sem sé veginn frá Isafjarðar- 
djúpi til önnndarfjarðar. Þetta er einn af fjölförnustu vegnm landsins og ank 
þess er hin mesta nanðsyn á, að Önundarfjöröur, sem er ágætt landbúnaðarhér- 
að, komist i samband við Isafjarðarkanpstað.

Um Úthéraðsveg vill meiri hl. nefndarinnar leggja til, að vegurinn frá 
Eyvindarárbrú til Eiða verði tekinn i töln þjóðvega, en getnr ekki fallizt á að 
taka veginn þaðan út að Unaósi með, þvi fremnr þar sem engin nöfn er þar, 
sem örngg sé, og þvi sjaldan tekinn þar á land neinn vernlegnr flntningnr til 
Úthéraðsmanna.

Þá þykir meiri hl. nefndarinnar sanngjarnt að tak'a Skeiðaveginn i töln 
þjóðvega, og sömnleiðis Landbrant, af þjóðveginnm npp að Múla á Landi. Land- 
brant er mjög fjölfarin og þá mest af ferðamönnum.

Um aðrar breytingartillögnr, sem fram bafa komið, nægir að visa trl 
nmsagnar vegamálastjóra, sem meiri hl. fellst á.

Umsögn vegamálastjóra fylgir bér með.
Meiri hl. nefndarinnar ber fram svo látandi
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BREYTINGARTILLÖGUR:
Frnmvarpsgreinina skal orða svo:
Á 2. gr. vegalaga, nr. 41 1924, ern gerðar þessar breytingar:

I. Við A.
1. Fyrir >Landeyjar, Eyjafjöll* i tölnlið 1 kemur: Hvolhrepp inn Fljótshlið 

að Teigí yfir Þverá.
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2. Aflan við tólulið 4 koma tveir nýir liðir:
a. Skeiðabrant, frá vegamótnm Snðnrlandsvegar, norðan Flatholts npp 

Skeið og Hrunamannahrepp að Brúarhlöðnm.
b. Landbrant, frá þjóðveginnm hjá Meiri-Tnngn i Holtnm npp Land 

að Múla.
3. Eftir tölnlið 6 kemnr nýr liðnr:

Hafnarbrant, frá Höfn f Hornafirði á þjóðveginn.
II. Við B.

Á eftir tölnlið 4 kemnr nýr liðnr:
Frá Hnifsdal nm Breiðadalsheiði að Veðrará i önnndarfirði.

III. Við C.
1. Á eftir tölnlið 3 kemnr nýr liðnr:

Eyjafjarðarbrant, frá verzlunarlóð Aknreyrar að Kristneshæli.
2. Aftan við tölnlið 4 koma tveir nýir liðir:

a. Kópaskersbrant, frá Kópaskersvogi að vegamótnm við Brnnnárbrú.
b. Úthéraðsvegnr, frá Eyvindarárbrú til Eiða.

Alþingi, 24. marz 1930.

Gunnar Signrðsson, Jón A. Jónsson, Signrjón Á. Ólafsson. 
form. frsm.

Fylgishjal.

VEGAMÁLASTJÓRINN
’*/» 1930.

Út af framkomnnm frnmvörpnm nm breyting á vegalögnnnm vil ég láta 
nefndinni í té eftirfarandi nmsögn mina.

Langflest þessi frv. bafa legið fyrir nndanförnnm þingnm allt siðan 1925, 
en samgöngnmálanefnd neðri deildar hefir aldrei treystst að mæla með þeim, 
enda hefi ég lagt á móti þvi að bæta við nýjnm þjóðvegnm. Mér er þó ljóst, að 
tillögnr þessar nm nýja þjóðvegi eiga á sér mjög misjafnan rétt.

Ég vil heldnr ekki nú beint mæla með neinn frnmvarpanna, en hins- 
vegar tel ég, að mest sanngirni mæli með frv. þeim, er hér veiða greind i 1. 
flokki.

1. JÞskj. 38. Kópatkersoegar. Vegnr þessi er að lengd 24 km. og er nú 
sýslnvegur. Undanfarin ár hefir bann verið bættnr allvernlega og sá kostnaðnr 
greiddur að hálfn úr rikissjóði, svo að nú er hann sæmilega vel fær bifreiðnm, 
en til þess að hann verði viðnnandi fyrir þá nmferð, sem nm hann er, þarf þó 
enn nmbætnr, sem ekki kosta minna en 30 þús. kr. Viðhald vegarins má búast 
við, að kosti fyrst nm sinn nm 2500 kr. — en meira, er nmferð vex og kröfnr 
til góðra vega.

Verði Kópaskersvegnr gerðnr að þjóðvegi, verða því ankin útgjöld ríkis-
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sjóðs helmingur áætlaðs kostnaðar við umbætur, sem létt verðnr af sýslufélag- 
inu, og svo árlegt viðhald vegarins að öllu.

Hinsvegar viðurkennist, að vegnr þessi er orðinn aðalflutningaleið þriggja 
aveita — Axarfjarðar, Hólsfjalla og Kelduhverfis — úr kanpstað og á því i raun- 
inni likan rétt & sér að vera þjóðvegnr og t. d. Hvammstangabrant og Sfeaga- 
fjarðarbrant.

2. Þskj. 49. Hafnaroegar er npphleypt akbrant, sem endnrbyggð hefir 
verið á undanförnum árnm, og hefir sá kostnaðnr verið greiddur að hálfn úr 
rifeissjóði. Vegurinn er þvi nú í allgóðn ástandi, en árlegur viðhaldskostnaður 
mnn væntanlega nema nm 1200—1500 kr.

Mikill hlnti Austar-Skaftafellssýslu á leið um þennan veg i kaupstað; 
er þvi svipað nm hann að segja og Kópaskersveg, og vil ég ekki leggjast á móti 
þvi, að hann verði tekinn f töln þjóðvega.

3. Þskj. 43. a. Fljótshlíðaroegar. Umferð öll að heita má anstur yfir Mark- 
arfljótsanra liggnr nú ekki lengur um þjóðveginn yfir Þverá hjá Hemln og Garðs- 
auka, heldur inn Fljótshlið og yfir Anrana milli Teigs og Hamragarða. Er því í 
rauninni breyting sú eðlileg, sem greind er i 1. tölulið frumvarpsins. Kostnaðar- 
anki yrði rikissjóði nokkur af breytingu þessari, með þvi að viðhald Fijótshlið- 
arvegarins, sem er upphleypt brant, verðnr talsvert dýrara en viðhald núverandi 
þjóðvegar. En þar sem rikissjóðnr greiðir þegar viðhald Fljótshlíðarvegar að nokkru 
með tiilaginu til sýsluvegasjóðs Rangárvallasýslu, þá býst ég nanmast við, að 
muna myndi meir en 1000—1500 kr. á ári. Þá ern og 2—3 smáár á leiðinni, 
sem brúa þarf bráðlega og nofekuð hleypir fram kostnaði ríkissjóðs.

Mér þykir eftir atvikum rétt, að þessi breyting nái fram að ganga, en 
verði þó bundin þvi skilyrði, að sýslunefnd Rangárvallasýslu taki þjóðvegarkafla 
þann, sem niður er felldnr, i tölu sýslnvega.

Þá kem ég að hinum frumvörpnnnm, sem ég vil leggja á móti öllnm, að 
nái samþykki.

Samtals ern vegir þeir, sem þar er farið fram á að taka i þjóðvegatöln, 
nm 420 km. að lengd, en nú eru þjóðvegirnir alls um 2150 km. Er þvi um 
aukningu að ræða, sem nemur um Vs af núverandi vegalengd. Ég neita því 
samt alls ekki, að vegir þessir eigi yfirleitt mikinn sanngirnisrétt til þess að fé 
verði veitt úr rikissjóði til umbóta þeim, en núverandi þjóðvegir verða að minu 
áliti að sitja í fyrirrúmi. Fjárveitingar til þeirra má ekki rýra með þvi að fara 
að dreifa vegafénu enn meira enn nú verðnr að gera. Þá er og þess að gæta, að 
til margra þeirra vega, sem frumvörpin fjalla nm, er árlega varið nokkru fé 
úr rikissjóði sem styrk til vegabóta hlutaðeigandi sýslufélaga.

Um einstök frumvórp vil ég taka þetta fram:
1. Þskj. 32. Skeiða- og Hreppaoegar. Skeiðavegur er 12,3 km. að lengd 

og er npphleyptur akvegur. Var greitt úr rikissjóði nokknrt fé tii byggingar hans 
i npphafi og til endnrbóta nokkrnm sinnnm siðar. Viðhald hans er nokkuð dýrt, 
vegna örðugrar aðstöðu að ná i möl i slitlagið. Þyrfti að umbæta miðkafla 
vegarins með þvi að leggja i hann grjótlag og möl yfir, og myndi ég fyrir mitt 
leyti geta mælt með þvi, að helmingur þess kostnaðar yrði greiddur úr rikissjóði 
af fjárveitingunni til akfærra sýsluvega. Viðhald Skeiðavegar má áætla að kosti
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að jafnaði um 2500—3000 kr., en 1929 mun kostaaðnr þó hafa orðið nær tvöfalt 
þessi npphæð.

Hreppaoegarinn frá Húsatóftnm á Skeiðnm npp að Brúarhlöðum er nm 
34.7 km. að lengd, og er sú leið litt vegnð enn. Mnn ekki kosta minna en 100 
þús. kr. að gera þar sæmilegan akveg, og yrði þó notazt við sjálfgerða kafla á 
melnm á nokkrnm stöðnm.

Þess er fnll nauðsyn, að akfær vegnr komi npp Hreppa, og efast ég ekki 
nm, að fást mnni til þeirrar vegagerðar helmingstillag úr rikissjóði.

2. Þskj. 35. Borgarfjarðarbraat er 14,6 km. Hún er lögð að ölln fyrir fé 
úr ríkissjóði sem flntningabrant og vel til hennar vandað. Sama má segja nm 
Egjafjarðarbraat, sem er 24.3 km. að lengd. Ég tel báðar þessar brantir innan- 
sveitarvegi, sem ekki sé rétt að taka i töln þjóðvega frekar en ýmsa aðra sýslnvegi. 
Árlegnr viðhaldskostnaðnr þeirra beggja má ætla að nemi 6—8000 kr., og greiðir 
rikissjóðnr þann kostnað nú að nokkrn með tillagi til sýslnvegasjóðanna i Mýra- 
sýsln og Eyjafjarðarsýslu.

4. Þskj. 39. Siglufjarðarbraat. Vegnr milli Siglnfjarðar og Fljóta var 
nokknð rannsakaðnr á siðastliðnn snmri, en þó hvergi nærri til fnllnnstn, með 
þvi lika að fleiri en ejn leið geta þar komið til greina. Vegarlengd mnn vera ná- 
lægt 18 km. og er yfir hátt fjall að fara, þar sem hætt er við, að vegnrinn mnni 
liggja nndir snjó mikinn hlnta árs. Ég tel þó vist, að rétt sé að leggja i þann 
kostnað að gera akveg milli Skagafjarðar og Siglufjarðar, enda þótt hann vitan- 
lega verði mjög dýr. Má nefna sem lauslega áætlnn 180 þús. kr. Þætti mér mjög 
eðlilegt, að rikissjóðnr kostaði vegagerðina að mestn, en hinsvegar er ekki ósann- 
gjarnt að gera ráð fyrir einhverjn framlagi til vegagerðarinnar frá hlntaðeigend- 
nm, sérstaklega frá Siglufjarðarkaupstað.

Meðan vegamál þetta er ekki betnr rannsakað, er ég þvi mótfallinn, að 
vegnr þessi verði gerðnr að þjóðvegi. Hann hefir til þessa verið i töln Qallvega 
og verið haldið reiðfærum nm hásnmarið.

5. Þskj. 40. Vestfjarðaoegar. Aðaltillagan f$r fram á að taka i töin þjóðvega 
vegi milli fjarða, sem ern samtals 43.5 km. að lengd, allt að Rafnseyri við Arn- 
arfjörð, og er leið þessi nú sýsluvegur, en samkvæmt varatillögnnni á þjóðvegnr- 
inn að ná að Dýrafirði norðanverðbm. Ern það nm 30.5 km. Að þvi leyti sem 
leið þessi liggnr nm heiðar og fjöll, gæti ég mælt með þvi, að nokknrt fé yrði 
veitt árlega af fjárveitingunni til fjallvega til nmbóta þar. Sérstaklega vil ég þó 
taka fram, að ég teldi sanngjarnt, að rikissjóðnr kostaði að mestu vegagerð yfir 
háQallið milli ísafjarðar og önnndarfjarðar, er i það verðnr ráðizt, Er þar nú 
akfær leið nema nm 6 km. Hefir þessi kafli verið rannsakaðnr nokknð af að- 
stoðarverkfræðingi, og er talið fært að gera þar akveg, en búast má við, að þessi 
spotti myndi kosta ekki minna en 60 þús. kr. Tel ég rétt, að vegarstæði á þess- 
nm kafla verði rannsakað itarlega og gerð kostnaðaráætlnn. Mnn þessi kafli leið- 
arinnar vera sá, er hlutaðeigandi héruð sækja fastast að gerðnr verði akfær.

6. Þskj. 43. Fljótshliðaroegar hefir þegar verið ræddnr. Landbraut og Ár- 
bagsoeg tel ég báða innansveitarvegi, sem engin ástæða sé til að taka i tölu þjóð- 
vega frekar en marga aðra sýsluvegi.

Um Landbrant er að visu talsverð nmferð ferðamanna til Hekln og við-
Alþt. 1930. A. (42. löggjafarþing). 112
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ar, en það eitt réttlætir heldnr ekki að flytja veginn i flokk þjóðvega. Báðir þess- 
ir vegir, sérstaklega Landvegurinn, hafa og fengið & nndanförnnm árum alveg 
sérstakt tillag úr rikissjóði til þess að létta sýslanni naaðsynlegar nmbætnr 
á þeim. En viðhald þeirra greiðir ríkissjóðnr að nokkra með tillaginn til vega- 
sjóðs Rangárvallasýsln.

7. Þskj. 44. Úthéraðtoegur. Leið þessi er öll um 40 km. og litt vegnð nema 
út að Eiðam, og er þangað nm 12,3 km. Til viðhalds og ambóta Eiðaveginam heflr 
verið lofað helmingstillagi rfkissjóðs, og get ég ekki lagt til, að lengra sé farið. 
Sá kafli þarf þó talsverðra nmbóta við, og býst ég við, að ekki mnni standa & 
helmingstillagi rikissjóðs, sem veitt er með tilliti til Eiðaskólans.

Frá Eiðnm að Óshöfn er yflrleitt vont og dýrt vegarstæði nm mýrarsnnd 
og holt, og fer ekki hjá því, að kosti nálægt 200 þús. kr. að gera akveg alla þá 
leið. í óshöfn er engin verzlun, en eitthvað mnn lagt þar npp af vöram til Út- 
héráðsmanna endrnm og eins. Útbéraðið er strjálbyggt, og tel ég enn ekki fært 
að fara að leggja fé til vegagerðar slfkrar sem þessarar.

8. Þskj. 56. Sandgerðisoegnr. Þjóðvegarinn nær nú snðnr á Reykjanes, allt 
til Keflavíkor, og engin sýsla er komin jafnlangt og Gallbringnsýsla að fullgera 
vegakerfí sitt Þar er samþykkt am vegasjóð, sem nýtur tillags úr rikissjóði, er 
þannig kostar að nokkrn leyti viðhald sýslnveganna. Sandgerðisvegnr er 14.26 
km. að lengd og er npphleypt akbrant alla leið. Viðhaldskostnaðnr mun vera 
nálægt 2000 kr.

9. Þskj. 59. Vestfjarðaoegur. Frnmvarpið nær að nokkrn til sömn vega og 
frv. á þskj. 40, en þó er hér bætt við veginnm milli Isafjarðarkanpstaðar og 
Hnifsdals. Sá kafli er nm 3,5 km. að lengd og er akfær, en þarf ambóta. Hann 
er sýsluvegur eins og hinir kaflar leiðarinnar, og býst ég við, að fást mnni úr 
rikissjóði helmingstillag til nmbóta á honam.

10. Þskj. 118. Snafellsnesbrant. Leið þessa Iét ég rannsaka og mæla á 
siðastliðnn hausti. Er vegarlengdin öll kringnm nesið út fyrir jökul 82,7 km. 
Samkvæmt áætlnn, er gerð heflr verið, kostar nm 220 þús. kr. að gera akfæran 
veg þessa leið alla. Þvi er ekki að neita, að gagnlegt væri og skemmtilegt að fá 
akveg þessa leið, en kostnaðnrinn er. mikla meiri en þeir menn manu hafa gert 
sér grein fyrir, er beitt hafa sér fyrir mál þetta. Mér þykir sjálfsagt, að helmings- 
tillag fáist úr rikissjóði til þess fyrst am sinn að gera leið þessa, sem er sýsln- 
vegur, akfæra út að Búðam. Þaðan má að snmarlagi komast í bifreið yfir Fróð- 
árheiði til Ólafsviknr, og er þaðan skammt Jil kauptúnsins Sands, en þó ekki 
akfært.

11. Þskj. 141. Tjórnesoegur. Nú er þjóðvegarinn milli Húsaviknr og Kelda- 
hverfis ákveðinn um Tangaheiði, en þar kemar aldrei akvegur. Reknr þvi að 
breytingn á þessnm þjóðvegarkafla, og er um að ræða að flytja þjóðveginn annað 
tveggja út í kringnm Tjórnes eða yfii Reykjaheiði. Báðar þessar leiðir hafa verið 
athogaðar nokknð af aðstoðarverkfræðingi, en ég hefi hvornga farið. Báðar leiðir 
má gera akfærar, og verðnr Reykjaheiðarleiðin vafalanst ódýrari og nokkru styttri, 
en hún er snjóþyngri. Vildi ég mega athnga leiðir þessar nokkrn betnr áður en 
ákvörðnn verðar tekin nm, á hvora þeirra skuli flytja þjóðveginn.

12. Þskj. 152. Vestfjarðaoegnr. Þessi tillága fer enn lengra en tillögarnar
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& þskj. 40 og 59, og get ég enn siðnr mælt með henni. Vegarlengd frá BUdudal 
til Þorskafjarðar er röskir 100 km., og liggnr leiðin vfða nm fjöll og heiðar, þar 
sem ekki kemnr til mála, að gerðnr verði akfær vegnr fyrst nm sinn. Jafnframt 
vil ég þó taka fram, að mér virðist sanngjarnt, að veitt sé árlega nókknrt fjall- 
vegafé til nmbóta og viðhalds þessari leið, svo sem gert hefir verið nndanfarið. 
Tvær ár ern á þessari Ieið, Vatnsdalsá og Vattardalsá, sem ákveðið er að brna í 
ár og greiða allan brúargerðarkostnað úr rfkissjóði, með þvf að brýrnar eru á 
fjalívegi. Nokkrar aðrar ár ern á leið þessari, sem ég mnn siðgr leggja til, að 
brúaðar verði á sama hátt.

Ef háttvirt samgöngnmálanefnd samþykkir að mæla með, að eitthvert 
frnmvarpa þessara nái fram að ganga, þá vil ég leyfa mér að fara þess á leit, 
að nefndin flytji jafnframt eftirfarándi breytingartillögur við vegalðgin, ella mega 
þær og blða sfðara tækifæris:
I. Aftan við 3. gr. komi tvær nýjar málsgreinar, svo hljóðandi:

Þar, sem mörk kanpstaðar- eða verzlnnarlóðar ern ekki ákveðin, úrsknrðar
ráðherra, hvar þjóðvegnr endar. Nú nær byggð meðfram slfkum vegi út fyrir 
mörk kanpstaðar- eða verzlnnarlóðar, og skal þá ekki telja þjóðveg lengra en 
þar að, sem byggð telst enda samkvæmtúrskurði ráðherra.

II. Aftan við 15. gr. komi viðanki, svo hljóðandi:
Sýslnnefnd ábyrgist gagnvarf ráðnneytlnn, áð sýsluvegum þeim eða ððrnm

vegnm, sem ekki ern þjóðvegir eða fjallvegir, en Jagðir hafa verið eða lagðir 
verða innan sýslnnnar með styrk úr rikissjóði, verði vel við haldið að dómi 
vegamálastjóra. Sknlu vegir þessir vera f töln sýslnvega, nema samþykki ráðn- 
neytisins komi til að skipa þeim í annan vegaflokk. Nú flyzt einhver kafli 
sliks vegar, fyrir breytingu á takmörknm lögsagnarumdæmis, í annað lög- 
sagnarnmdæmi, og skal það þá jafnframt verða lögaðili nm viðhald þess kafla. 
Nú vanrækir sýstnnefnd þær aðgerðir, sem vegamálastjóri hefir talið nauðsyn- 
legar, og getnr þá ráðnneytið fyrirskipað sýslnnefndinni að framkvæma þær 
innan tiltekins tfma, og iátið framkvæma þær á kostnað sýslosjóðs, ef hún 
hlýðir ekki fyrirskipuninni.

Þingskjál 346—347

Ed. 347. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 86, 14. nóv. 1917, um fiskiveiðasam- 
þykktir og lendiugarsjóði.

(Eftir 2. umr. i Ed.).

Fyrir >30 smálestir* i 1. og 6. gr. laganna kemur: 60 smálestir.
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Nd. 348. Nefndarálit

nm frv. til laga um átta stnnda vinnndag í verksmiðjnm.

Fri minni hl. allsherjarnefndar.

Minni hl. nefndarinnar getnr ekki lagt til, að frv. þetta sé samþykkt, og 
verðnr nánari grein gerð fyrir þeirri skoðnn í nmræðnm.

Alþingi, 24. marz 1930.

Magnús Gnðmnndsson, Hákon J, Kristófersson.
frsm.

Ed. 349. Log

um breyting á Iðgum nr. 36, 7. mai 1928 [Gengisviðauki].

(Afgreidd frá Ed. 25. marz).

1 stað >til ársloka 1930« i 1. gr. laganna komi: til ársloka 1932.
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Ed. 350. Frumvarp

til fjárlaga fyrir árið 1931.

(Eftir 3. amr. i Nd.).

I. KAFLI. 

T e k j n r.

1. gr.
Árið 1931 er ætlazt til, að tekjnr rikisins verfli svo sem talið er i 2.-5. 

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

2. gr.
Þessir skattar og tollar er ætlazt til að nemi:

• kr. kr.

1. Fasteignaskattnr............................. ..................................... 260000
2. Tekjuskattur og eignarskattnr............................................ 1200000
3. Lestagjald af skipnm.............................................................. 40000

1500000
4« ^Lukstckjur • •• • •• *•• • •• • •• ••• • •• • •• • •• •■• 475000
5. Erfðaijárskattnr........................................................................ 30000
6. Vitagjald................ . .............................................. ............ 350000
7. Leyfisbréfagjöld........................................................................ 10000
8. Stimpilgjald... ••• ••• ••• ••• ••• ••• *■• • ■• ••• 360000
9« Skólagjold ••> •■■ •■• ••• •■• ■•• ••• ••• ••• ••• 20000

10. Bifreiðaskattnr ........................................................................ 70000
1315000

11. Útflutningsgjald........................................................................ 1100000
12. Áfengistollnr (þar á meðal óáfengt ö), áfengislans vin,

ávaxtasafi og gosdrykkir)...................................................... 425000
13. Tóbakstollnr.............................................................................. 1025000
14. Kafft- og syknrtolinr............................................................... 850000

Flyt ... 2300000 3915000
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kr. kr.

Flutt ... 2300000 3915000
15« ÁDD&ð &ðfiutDlD£Sgj&ld • «* * • •• ••• •• • •*• ••> 200000
16. Vörutollur ................................................................................ 1500000
17. Verðtollur ................................................................................ 1700000

5700000
18. Gjald af sætinda- (konfekt-) og brjóstsykurgerð 50000
19. Pósttekjur ..................................... ... ............................. 500000
20. Simatekjur................................................................................ 1600000

2100000
21. Útvarpstekjur ............................. ... ... .................... 100000
22. Vineinkasala.................. ....................................................... 575000

Samtals ... ............ 12440000

3. gr.
Tekjur af fasteignum rikissjóðs era taldar:

kr. kr.

1. Eftirgjald eflir jarðeignir rikissjóðs.................................... 30000
2. Tekjur af kirkjum ............................................................... 100
3. Tekjur aL silfurbergi............................................................... 1000
4. Legkaup til kirkjugarðs dómkirkjunnar.......................... 3500

Samtals ... ............ 34600

4. gr.
Tekjur afbönkum og vaxtatekjur eru áætlaðar:

kr. kr.

1. Tekjur af bönkum ....................
2. Vextir af bankavaxtabréfum,

• • • * • •
keyptum samkvæmt

10000

lögum nr. 14,9.júli 1909 • • • ■ • •■• ••• ••• 20000
3. Væntanlega útdregið af þeim bréfum ... .................... 24000

44000
4. Vextir af innstæðum i bönkum ••• ••• .................... 8000

^cxtir*** •■• ••• ••• ... ............ 50000

Samtals ... ............ 112000
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5. gr.
óvissar tekjur og endurgreiðslur eru taldar:

kr. kr.

1. Óvissar tekjnr ........................................................................ 50000
2. Endurgreiddar fyrirframgreiðslur ..................................... 10000
3. Endnrgreidd lán og andvirði seldra eigna.................... 20000
4. Tekjur Menningarsjóðs ....................................................... 15000
5. Skemmtanaskattur ... ....................................................... 75000

Samtals ... ............ 170000

II. KAFLI.

Gjöld.

6. gr.
Árið 1931 ern veittar til gjalda upphæðir þær, sem tilgreindar ern i

7.— 20. gr.

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

kr. kr.

I. Vextir:
1. Innlend lán........................................................................ 140622
2. Dönsk lán, danskar kr. 162164,82 á 121.70............ 197354
3. Enska lánið frá 1921, hlnti ríkissjóðs £ 8046 - 3 - 6

á 22.00 .................................... ...................................... 177015
514991

II. Afborganir:
1. Innlend lán................... . .............................................. 167127
2. Dönsk lán, danskar kr. 357319,14 á 121,70............ 434857
3. Enska lánið 1921, £ 2552- 17 - 11 á 22,00 ............ 56163

658147
III. Fiamlag til Landsbankans, 18. greiðsla.......................... 100000

Samtals ... ............ 1273138
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8. gr.

Borðfé Hans Hátígnar konungsins..............................................

kr. kr.

60000

9. gr.
Til alþingiskostnaðar og yfirskoðunar landsreikninga er veitt:

1. Til alþingiskostnaðar................................... ....................
2. Til yfirskoðunar landsreikninga .....................................

Samtals ...

kr. kr.

225000
4200

............ 229200

10. gr.
Til ríkisstjórnarinnar er veitt:

kr. kr.

Ráðnneytið, rfkisféhirðir o. fl.
1. Til ráðherra:

&• L&un... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 35400
b. Til nsnu ••• •■• ••• ••• ••• ••• ••• 8000

43400
2. Til utanferða ráðherra.................................... ............ 6000
3. Lann starfsmanna stjórnarráðsins ............ • • • • • • 75000
4. Annar kostnaðnr.............................................. .......... . 44000
5. Fyrir að gegna rikisféhirðisstórfnm........... ... ... 27000

Þar af 1000 kr. persónnleg launaviðbót 
verandi rikisbókara.

til nú-

6. Til þess að gefa út stjórnartiðindi:
a. Þóknun fyrir útgáfn tiðindanna o. fl. 900
b. Til pappfrs. og prentnnar .................... 12000
c. Til kostnaðar við sendingar með póstum 1000

13900

Flyt ... 209300
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kr. kr.

Flntt ... 209300
7. Til nmbóta og viðhalda á stjórnarráðshúsinn og

ráðherrabústaðnnm og til hitunar og lýsingar hans 10000
219300

11. Hagstofan:
1« LaHll ••• ••• ••• ••• ••> ••• ••• ••• ••• ••• 13000
2. Pappir, prentnn og hefting hagskýrslna •................... ' 13000
3. Prentnn eyðnblaða.................................. ......... 2000
4. Húsaleiga, hiti og Ijós m. m................ ••• ••• ••• 5000
5. Aðstoðar- og skrifstofnkostnaðnr .................... 25000
6. Til að gefa út manntalið 1703............ •................. . 1000

59000
III. Utanrikismál o. fl.

1. Til sendiráðs i Kanpmannahöfn:
a. Lann sendiherra ............................. 20000
b. Húsaleiga.............................................. 5000
c. Kostnaðnr við embættið ............ ... 20000
d. Til skrifstofohalds............................. ... 17000

62000
2. Fyrir meðferð ntanrikismála ............ .................... 12000
3. Rikisráðskostnaðnr ............................. .................... 4000
4. Kostnaðnr við sambandslaganefnd ... ••• ■•• ••• 6000
5. Gengismnnnr af npphæðnnnm i 8. gr. 10. gr. III1-3 25000

109000

Samtals ... ............ 387300

11. gr.
Til dómgæzlu, lögreglnstjórnar o. fl. er veilt:

kr. kr.

A.
Dómgæzla og lögreglnstjórn.

Hæstiréttnr:
a. Lann.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
b. Annar kostnaðnr, allt að..............................................

Þar at 3000 kr. til ritara.

31400
5000

36400

FJyt ... *«• ••• 36400
AJpL 1930. A. (42. lögfiafarþing). 113
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kr. kr.

Flutt ...
2. Laun bæjarfógeta, sýslumanna og lögreglnstjóra..........
3« Lann hreppstjóra.. ... ... ... ... ... ... ... ...
4. Skrifstofukostnaður lðgmannsins í Reykjavík:

a. Laun 2 fulltrúa og 3 skrifara......................................
b. Húsaleiga, hiti, Ijós' og ræsting..................................
c. Ýms gjöld, allt að.............................................................
d. Til samningar spjaldskrár vfir afsals- og veð-

mátabæknr ........................................................................

5. Skrifstofukostnaður tollstjórans í Reykjavík:
a. Lann 4 skrifara ... .............................................
b. Lann 6 tollvarða.....................................................
c. Husaleiga.. ... ... ... ... ... ... ... ••
d. Hiti og Ijós..............................................................
e. Innbeimtnkostnaðnr ............................................
f. Ýms gjöld, allt að .............................................

6. Skrifstofnkostnaðnr lögreglnstjórans i Reykjavík:
a. Lann fnlltrúa og 3 skrifara ...........................
b. Hnsaleiga • ... ... ... ... ... ... ...
c. Hiti og ljós..............................................................
d. Ýms gjold ... ... ... ... ... ... ...

Fastir starfsmenn i skrifstofnm lögmannsins, toll- 
stjórans og lögreglnstjórans i Reykjavik njóta dýrtiðar- 
nppbólar eftir reglum iannalaganna.

7. Skrifstofnkostnaðnr sýslnmanna og bæjarfógeta............
8. Þóknnn fyrir aðstoð verkfróðs manns við endnrskoð-

nn skipamælmga ... ... ... ... ... ... ... ...
9. Til landhelgisgæzln, gegn allt að 300000 kr. framlagi

nr landhelgissjóði ............ ..............................................
10. Framlag til landhelgissjóðs ..............................................
11. Til hegningarhússins i Reykjavik og viðhaldskostn-

aðnr fangelsa ........................................................................
12. Til vinnnhælisins i Litla-Hranni.....................................
13. Annar sakamálakostnaðnr og lögreglnmála m. m. ...
14. Borgnn til sjódómsmanna.....................................................
15. Borgnn til setn- og varadómara ............ ...................

36400
150000
25000

25000
4200
5000

3000
37200

15120
30380
4500
2000

16000
18000

23700
4000
2400
2900

86000

33000

100000

1000

300000
20000

12000
10000
15000
2000
5000

Samtais A. ... 832600
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kr. kr.

B.
Sameiginlegnr kostnaðar við embættisrekstar.

1. Bnrðareyrir og embættisskeyti:
a. Endargjald handa embættismönnnm fyrir burðar- 

eyri undir embættisbréf .............................................. 35000
b. Fyrir embættisskeyti....................................................... 45000

2. Brnnaábyrgðar- og fasteignagjald fyrir nokkrar opin- 
berar fasteignir........................................................................

80000

. 25000
3. Til embættiseftirlitsferða................. ........... ................... 6000
4. Gjöld tii yfirskattanefnda, skattstofa Reykjavíkur og 

fyiir skattvirðingar ............................................................... 60000
5. Eyðnblöð, bókband, anglýsingar o. fl.... .................... 15000

Samtals B. ... ••• 186000

12. gr.
Til læknaskipnnar og heilbrigðismáia er veitt:

1. Lann ... ■ •• ••• ... ••• ... ••• ••• ... ■•• ...
2. Til skrifstofnkostnaðar iandlæknis, eftir reikningi, allt að
3. Styrknr til læknisvitjana handa sveitnm, sem eiga

sérstaklega erfiða læknissókn..............................................
Styrkorinn skiptist þannig: 1. til Ólafsfjarðarbúa 

600 kr. — 2. Til Kolbeinsstaða-, Eyja- og Miklabolts- 
hreppa í Hnappadalssýsln, 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 Grimseyinga 400 kr. — 8. Til 
Snðareyrarhrepps 200 kr. — 9. Tii Klofnings- og Skarðs- 
hreppa 300 kr. — 10. Til Holts- og Haganeshreppa 
300 kr. — 11. Til Breiðdalshrepps 300 kr. — 12. Til 
Eyrarsveitar 200 kr. — 13. Tii Flateyjarhrepps í Þing- 
eyjarsýsla 200 kr. — 14. Til Selvogshrepps 150 kr. —
15. Til Vestnr- og Aastnr-EyjaQallabreppa 200 kr. — 

Flyt ...

kr. kr.

255000
2000

9450

266450

I
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kr. kr.

Flutt ...
16. Til Sléttu-, Grnnnavfknr- og Snæfjallahreppa, 
300 til hvers, 900 kr. 17. Til Borgarfjarðarhrepps i 
Norðnr-Mnlasýslu 300 kr. — 18. Til Ranðasands- og 
Barðastrandarhreppa, 150 kr. til hvors, og til Mnla- 
hrepps 250 kr., 550 kr. — 19. Til Fjallahrepps i Norður- 
Þingeyjarsýslu og Jöknldalshrepps i Norður-Mnlasýslu, 
vegna byggðar i Möðrudalsheiði og Jökuldalsheiði, 200 
kr.- til hvors, 400 kr. 20. Til Árneshrepps i Stranda- 
sýslu 600 kr., sé héraðið læknislaust. — 21. Til Loðmnnd-

266450

arfjarðarhrepps 150 kr. — 22. Viðbótarstyrknr til Ólafs- 
fjarðarbna, gegn eigi minna tillagi frá þeim sjálfnm en 
1600 kr., ef þeir ráða til sin sérstakan lækni, 2000 kr. 
Til læknis í Reykjavik, er skylt sé að gegna sjúkra- 
vitjunnm í Kjós, Kjalarnesi og Mosfellssveit og fara
eftir taxta héraðslækna ....................................................... 1500
Til angnlækninga: 1000
a. Styrknr til angnlæknis i Reykjavík............................. 1000
b. Styrkur til angnlæknis á Aknreyri.............................
c. Styrkur til lækningaferða kringnm landið ............

Ferðastyrkurinn skiptist að jöfnu milli angnlæknis
i Reykjavik, er hafl til yflrsóknar svæðið milli Eski- 
fjarðar og ísafjarðar, að báðnm stöðum meðtöldnm, 
og angnlæknis á Akureyri, er hafi hinn hlntann, frá 
Hólmavik til Norðfjarðar, enda hafi þeir dvöl a. m. k. 
á einni höfn eða tveim i hverri sýsln.

1000

3000
Styrknr til tannlæknis Vilhelms Bernhöfts i Reykjavik 
Styrknr til háls-, nef- og eyrnalæknis Ólafs Þorsteins-

1000

sonar i Reykjavik ...............................................................
Styrknrinn til angnlæknis i Reykjavik og læknanna

Vilhelms Bernhöfts og ólafs Þorateinssonar er bnnd- 
inn þvi skilyrði, að þeir, hvor nm sig, segi stúdentnm 
i læknadeild háskólans til f sinni sérfræði og veiti 
fátækn fólki ókeypis læknishjálp á tilteknnm stað, ekki 
sjaldnar en 4 sinnnm á mánnði, og gefi skýrsln um það.

1000

Til Jóns Kristjánssonar nnddlæknis i Reykjavik 
enda veiti hann fátækn fólki ókeypis lækningn I nndd-

iækningastofn sinni, ekki sjaldnar en 4 sinnnm á 
mánuði, og gefi skýrsln um þær lækningar.

1200

Flyt ... 274150
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9.
10.

11.

12.

kr. kr.

Flntt... 274150
Til geislalækningastofn rikisins........................... • • • • • • 12000
Til radínmsjóðs lslands, styrknr til að reka radíum-
lækDlDgar ••• ••• ••• ••• ••• ••■ ••• ■•• ••• ••• 2500
Styrkur til héraðslækna til ntanferða, i þvi skyni að
afla sér nýrrar læknisþekkingar ................. ... ••• 3000

Þennan styrk veitir stjórnarrftðið eftir tillögnm
landlæknis, og mft hann ekki fara fram úr 250 kr.
fyrir hverja mftnaðardvöl erlendis.
Holdsveikraspitalinn.............................................. ............ 62940
Sft kostnaðnr snndnrliðast þannig:

Laua lækms ••• ••• ••■ ••■ ■ •• ■•■ ••• ■ • . , . ■ 7800
B. Annar kostnaðnr *

1. Lann starfsmanna.................................... 12000
2. Viðnrværi 40 manna (ca. 130 a. ft dag) 18740
3. Klæðnaðnr .............................................. 1500
4. Lyf og sftranmbúðir ............................. 1400
£)• Eldsoeyti • •• ••• ••■ ••• •■• ••• 7600
6. Ljósmeti....................................................... 2000
7. Húsbúnaðnr og fthöld............................. 1800
8. Viðhald ft húsnm..................................... 2500
9. Þvottur og ræsting................................... 1500

10. Greftrnnarkostnaðnr ............................. 500
11« Skemmtaoir ••• ••• • •■ • •• ■ •■ • •• 600
12. Skattar o. fl................................................ 3500
13. Ýmisleg gjöld ..................................... 1500

55140

13. Geðveikrahaelið & Kleppi :
I. Gamli spitalinn ...........................

Sft kostnaðnr snndnrliðast þannig:
A. Lann læknis.............................
B. önnnr gjöld:

Kanp starfsmanna............ • • • • • • 13500
Búrekstnr............................. ••• ••• 16000
Matvæli ............................. ••• ••• 32000
Klæðnaðnr 70 sjúklinga á 50 kr.
handa hverjum ............ • • • • • • 3500
Lyf og sftranmbúðir • • • • • • 500

Flyt ... 65500

62940

59625

6800

6800 414215



I

902 Þingskjal 350

kr. kr.

Flutt ... 65500
6. Ljós og hiti ... ............ ••• ••• 10000
7. Viðhald og áhöld ............ 10000
8. Þvottur og ræsting............ ............ 3000
9. Skemmtanir .................... 750

10. Skattar m. m...................... 2500
11. Óviss gjöld .................... ............ 1400

Þar frá dragast þessar tekjur
Meðgjöf með 70 sjúklingnm, kr. 1,50

& dag ••• ••■ <•• ••• ••• • • • • • • 38325
Tekjnr af búinn .................... ............ 2000

Mismunnr ...

II. Nýi spltalinn...................................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læBnis .............................
B. önnur gjöld:

1. Kanp starfsmanna............................. 32000
2. Matvæli .............................................. 36000
3. Fatnaðnr sjúklinga............................. 1000
4. Fatnaðnr starfsfólks.......................... 1000
5. Lyf og sáraumbúðir.......................... 5000
6. Ljós og hiti ..................................... 10000
7. Viðhald og áhöld ............................. 5000
8. Þvottur og ræsting............................. 4000
9. Skattar og tryggingar .................... 3000

10. Skemmtanir ..................................... 1000
11. Óviss útgjöld ..................................... 1500

Þar frá dregst:
Innborgað frá sjúklingnm .................... ..........

Mismnnnr ...

14. Heilsnhælið & Vifilsstöðnm
Sá kostnaðnr snndnrliðast þannig
A. Lann yfirlæknis....................
B. Laun aðstoðarlæknis...........

Flyt ...

6800

93150

99950

40325

59625

6500

99500
106000
63000

43000

6800
6000

12800

414215

43000

2800

460015
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C. önnur gjöld:
1. Kanp starfsmanna ..
2. Viðnrværi..................
3. Lyf og hjúkrnnargögn
4. Ljós og hiti ............
5. Þvottur og ræsting..
6. Viðhald húsa............
7. Viðhald véla..........
8. Hásbúnaðnr og áhöld
9. Flatningskostnaðar..

10. Óviss gjöld ............

Flatj ...

28000
126000

11500
25000

5500
4800
4700

11000
4000
2640

Þar frá dragast þessar tekjnr:
Meðgjöf með 95 sjúklingam, 5 kr. á dag 17337&
Meðgjöf með 10 sjúkl., 6 kr. 50 an. á dag 23725
Meðgjöf með 24 börnnm, 4 kr. á dag ... 35040
Tekjnr af búina.............................. 1000

Mismannr ...
15. Heilsuhælið i Kristnesi:

Rekstrarkostnaðar ...............................................................
16. önnnr gjöld:

a. Styrkur til sjúkrahúsa og sjúkraskýla, allt að
Styrkarinn veitist eftir fjölda legndaga, þó eigi 

meira en 70 anrar fyrir hvern legndag, gegn þvi að 
hjerað það, sem sjúkrahúsið á, leggi fram eins mikið 
og styrknam nemur, og að þvi tilskilda, að sjúk- 
lingar, sem rikissjóðar greiðir sjúkrahúsanum fyrir, 
njóti sömn kjara sem innanhéraðssjúklingár.

b. Styrknr til að reisa sjúkraskýli og læknabústaði ..
e. Bólnsetningarkostnaðar ..............................................
d. Gjöld samkv. 13. gr. i lögnm 16. nóv. 1907, um

varnir gegn útbreiðsla næmra sjúkdóma ............
e. Gjöld samkv. 25. gr. í Iógam 6. nóv. 1902, om 

varnir gegn þvi, að næmir sjúkd. berist til lslands
f. Gjöld samkv. lögnm nr. 16 1923, nm vamir gegn 

kynsjukdómnm ... ... ... ... ... ... ... ...
g. Kostnaðnr við heilbrigðiseftirlit lækna með al-

þýðnskólnm.......................................................................

Flyt ...

kr. kr.

12800 460015

223140
235940

233140

2800

3000

18000

18000
3500

18000

2000

7000

2000

68500 463015
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kr. kr.

Flntt ... 68500 463015
h. Til hjálparstöðvar hjúkrunarfélagsins Liknar, gegn

a. m. k. jafnmiklu frá bæjarsjéði Reykjavikur ... 4000
i. Til hjálparstöðvar Raaðakrossdeiidar Aknreyrar

fyrír berklaveika, gegn jafnmiklu frá bsejarsjóði
Aitftircy mr ••• ••• ••• ■•■•■• ••• «•• ••• 500

j. Til félags islenzkra hjúkrnnarkvenna .................... 700
k. Til geilnalækninga, gegn að minnsta kosti */* ann-

ftrsst&ð&r &ð ••• *•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 500
1. Til styrktar mðnnnm, er þnrfa að fá sjer gervilimi 4000
m. Viðbótarlann yfirsetnkonn i Grimsey, gegn jafn-

mikilli lannaviðbót annarsstaðar frá ................. . 300
n. Til Halldórs Arnórssonar nmbúðasmiðs .......... 2200
o. Til Unnar Vilbjálmsdóttnr, sjúkrastyrknr ............ 1000
p. Til Lúðvigs Gnðmnndssonar skólastjóra, til að

leita sér lækninga erlendis.............................................. 2000
83700

17. Hlnti ríkissjóðs af launum ljósmæðra............................. 38000

Samtals ... ............ 584715

13. gr.
Til samgöngnmála er veitt:

A.
Póstmál.

kr. kr.

Lann:
a. Eftir launalögnm............................................................... 109800
b. Póstafgreiðslumenn utan Reykjaviknr .................... 80000
c» ^Srófhirðm^&oscDD• • • ••• ••• ••■ ••• ••■ ••• • ■• 22000

211800
Póstfintnmgnr ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Annar kostnaðnr:
a. Skrifstofukostnaður í Reykjavik hjá aðalpóstmeist-

200000

ara og póstmeistara, eftir reikningi.............................
b. Skrifstofukostnaður og aðstoð ntan Reykjaviknr hjá

15000

póstmeisturnm og á stserrí póstafgreiðslnm............
c. Húsaleiga ntan Reykjavfknr á stærri póststofnm

24000

og póstafgreiðslum ............ ...................................... 16500
^Jnnnr ••• ••• ••• ••• ••• • ■• ••• ■ •• • •• 60000

115500

Samtals A. ... . •• ... 527300
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kr. kr.

B.
Vegamúl.

I. Stjórn og nndirbúningnr vegagerða:
1. Lann vegamúlastjóra ............................. 7800
2. Laun aðstoðarverkfræðings .................... ............ 5600
3. Ferðakostnaðnr þeirra og fæðispeningar, eftir

reikningi, allt að .................................... ............ 6000
4. Til aðstoðarmanna og mælinga, allt að • •• .•• 24000
5. Skrifstofnkostnaðnr, allt að .................... ............ 8000*

51400
n. Þjóðvegir:

a. Til nýrra akvega:
1. Kjósarvegnr, gegn þvi að hlutaðeig-

endnr greiði kostnaðar................... 20000
2. Stykkishólmsvegnr ............................. 20000
3. Holtavörðnheiðarvegnr .................... 60000
4. Vestnrlandsvegnr ............................. 40000
5. Húnavatnssýsluvegur............................. 19000
6. Langadalsvegnr..................................... 10000
7. Blöndnhliðarvegnr ............................. 25000
8. öxnadalsvegnr ..................................... 10000
9. Vaðlaheiðarvegnr ............................. 60000

10. Þistilfjarðarvegur.................................... 15000
11. Jóknlsirhliðarvegnr ............................. 10000
12. Bisknpstnngnabrant ............................. 20000
13. Skaftártnngnvegnr ............................. 10000
14. Vopnafjarðarvegnr ............................. 10000

325000
b. Viðhald og nmbætnr ............................. ............ 200000

525000
in. Til brúárgerða samkvæmt brúalögnm ••• ••• 150000
IV. Til slitlags ú akvegnm (bifreiðaskattnr) ... ............ 70000
V. Fjallvegir ••• ••• ••• ••• •■• ••• ••• ••• 25000

VI. 1. Til úhalda, allt að..................................... ••• ••• 20000
2. Til bókasafns verkamanna .................... ... ... 300

20300
VII. Til sýslnvega:

1. Tillög til akfærra sýslnvega, allt að ... 40000
gegn að minnsta kosti jafnmikln tillagi annars-

Flyt ... 40000 841700

Alþk 1930. A. (42. löggjafarþing). 114
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Flntt ...
staðar aö og öðrnm þeim skilyrðnm, sem at- 
vinnnmálaráðherra setnr.

2. Til sýslnvegasjóða eftir lögnm nr. 10 1923 . ...

VIII. Til dragfeijnhalds:
1. Á Lagarfljóti ...............................................................
2. - Skjálfandafljóti ................. ....................................
3. — Blöndu ... ... ... ... ... ••• ... ... ...

IX. Til ferjn á Hrosshyl I Þjórsá ........................................
X. Styrknr til þess að halda nppi vetrarflntningnm 

yfir Hellisheiði.....................................................................
XI. Styrktjr til Signrðar Danielssonar, til byggingar á

Kolviðarhóli, siðari greiðsla .....................................
endahvilisúkvöð framvegis á húseiganda að halda 

þar nppi gistingn oggreiðasöln fyrir ferðamenn, nndir 
eftirliti og samþykki atvinnnmálaráðherra hvað verð- 
lag áhrærir. Jafnframt fellnr niðnr árlegt rikissjóðs-
tillag til gistihússins.

XII. Styrknr til að halda nppi byggð og gistingn fyrir 
ferðamenn . ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Atvinnnmálaráðnneytið veitir styrkinn ábúendnm 
á afskekktnm bæjum við þjóðbrant.

XIII. Til byggingar i Bakkaseli .................................... . ...
XIV. Til byggingar útihúsa i Fornahvammi ....................
XV. Styrknr til Þorsteins Þorsteinssonar, til þess að reisa

gistihús á Húsafelli............................................................
XVI. Iðgjöld til slysatryggingar verkamanna samkv. lög-

nm nr. 44, 27. júni 1925 ..............................................

Samtals B. ...

C.
Samgöngnr á sjó.

1. Til strandferða:
a. Rfkissjóðs ... ... ... ... ... ... ... ... ...
b. Eimskipafélags íslands ..............................................
c. H/f Skaftfellings ...............................................................

2. Til bátaferða á flónm, fjörðnm og vötnum... ...........
I
Samtals C....

kr. kr.

40000 841700

80000
120000

300
300
300

900
250

5000

6000

3000

25000
4000

4000

5000

............ 1014850

200000
60000
24000

284000
91200

• •• >'*•, 375200
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kr. kr.

D.
Til Flngfélags íslands h/f.

1. Styrknr til flugferða ............................................................... 20000
2. Til fiugvélakaupa........................................................................ 50000

Framlagi þessi (í tölnl. 2) er stjórninni heimilt að 70000verja til hlutakaupa i flngfélaginn.

Samtals D. ... ............ 70000

E.
Hraðskeyta- og talsimasamband.

I. Til viðanka simakerfa, smærri efniskaupa, afborg-
ana & húseigninni & Seyðisfirði o. fl............................. 45000

II. Til einkasima í sveitnm .............................................. 30000
III. Til nýrra simalagninga, með því skilyrði, að sam-

komnlag náist við hlntaðeigandi hérnð.................... 100000
IV. Til kanpa fjölsímatækja, Reykjavik—Aknreyri, fyrrt

greiðsla ••■ ••• •*• ■•• •■•• ■■• ••• ••• ••• ••• 75000
V. Til starfrækslu landssimanna m. m.:

1. Laun samkvæmt launalógnm ............................. 360000
2. Kostnaðnr við aðalskrifstofn landssimanna 20000
3. Ritsimastöðin í Reykjavik ..................................... 40000
4. Loftskeytastöðin i Reykjavik.................................. 11000
5. Bæjarsíminn i Reykjavík ..................................... 250000
6« Áhaldahúsið ••• ••• •■• ••• ■•• ••• ■•• ••• 3000
7. Ritsimastöðin á Aknreyri ...................................... 15000
8. Ritsimastöðin á Seyðisfirði..................................... 16000
9. Ritsimastöðin á fsafirði.............................................. 11000

10. Simastöðin á Borðeyri.............................................. 6000
11. Sfmastöðin i Hafnarfirði........................................... 7500
12. Simastöðin f Vestmannaeyjnm............................. 7000
13. Simastöðin á Siglnfirði............................................. 7500
14. Til ankaritsimaþjónnstn ..................................... .3000
15. Til annara simastöðva og eftirlitsstöðva............ 115000
16. Afborgnn og vextir af láni til L. M. Ericsson o. fl.
17. Til nppbótar á lannnm:

a. Talsimakvenna við bæjarsimann í
Reykjavik, Hafnarfirði, Vestmanna-
eyjum og Siglnfirði, allt að ........... 14100 141000

Flyt... 14100 1013000 250000
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kr. kr.

Flutt .. 14100
b. Símritara o. fl. eftir sömn reglnm

og 1927..................................................... 14000
c. Til kvenvarðstjóra, kvensimrítara

18. Til Steindórs Björnssonar .....................................
19. Til Jónasar Eyvindssonar og Gróu Dalhoff, per-

sónuleg launaviðbót, 300 kr. til hvors ............

VI. Eyðublöð, prentkostnaður, rítföng m. m......................
VII. Viðbót og viðhald stöðvanna .....................................

VIII. Til að reisa lofttalstöðvar & ísafirði og Horni
IX; Kostnaðnr við ferðalög vegna starfrækslunnar, eftir 

reikningi, allt að ...............................................................
X. Viðhald landssimanna......................................................

XI. Áframhaldsgjald .................................... ....................
XII. Til kennslu fyrir simamenn...................................... ...

XIII. Tillag til alþjóðaskrífstofnnnar í Bern ....................
XIV. Ýms gjöld ........................................................................

Samtais E. ...

F.
Vitamál og hafnargerðir.

I. Stjóm og undirbúningur vita- og hafharmála:
1. Lann vitamálastjóra ..............................................

Hann sé nmsjónarmaðnr vitamála og hafn- 
argerða og ókeypis ráðunantnr landsstjórnar, 
hjeraðsstjórna og bæja i ölln þvi, er varðar 
vitamál og hafna.

2. Lann aðstoðarverkfræðings............................. ...
3. Til verkfróðrar aðstoðar .....................................
4. Til skrifstofnhalds, eftir reikningi ... ............
5. Ferðakostnaðnr og fæðispeningar, eftir reikn-

IDJI ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .•• •••

II. Lann vitavarða............................................ ...................
Þar af 300 kr. persónnleg lannaviðbót handa nn-

verandi vitaverði Gróttuvitans.

Flyt ...

1013000

31700
1200

600

7800

6500
7000
6200

2500

250000

1046500
40000
55000
10000

10000
180000
25000

3000
1500
7000

1628000

30000
28000

58000
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kr. kr.

Flntt ... 58000
III. Rekstrarkostnaðnr vitanna.............................................. 115000
IV. Sjómerki, þar með talið viðhald sælnhúsa ............ 10000
V. Til að reisa nýja vita...................................................... 80000

VI. Til áhaldakanpa............................................................... 10000
VII. Ýmislegt................................................................................

VIII. Til bryggjngerða og lendÍDgarbóta, aJlt að x/» kostn-
30000

aðar, gegn */» annarsstaðar að, enda sé það fé 
fyrir hendi og stjórnarráðið samþykki áætlnn

Af npphæðinni skal verja 6000 kr. til bryggjn- 
gerðar i Grindavik, gegn tvöföldn framlagi annars- 
staðar að, enda sén aimenningi tryggð afnot af 
bryggjunni.

97000

IX. Til viðgerðar öldnbrjótnnm i Bolnngavik, helming-
ur kostnaðar (þar af endurveiting kr. 3742,52) 
allt að • •• •■ ••• •■• ••• ••• ••• ••• ••• 7500

Verkið sé nnnið nndir eftirliti vitamálastjórnarinnar.

Samtals F. ... ............ 407500

G.
Útvarp.

I. Stofnkostnaðnr.
Afborgun og vextir af láni til Marconifélagsins í 
London ••• ••• • ••■ ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 178000

II. Starfrækslan.
1. Lann ntvarpsstjóra....................................................... 9300
2. Útvarpsráð og útvarpsefni ..................................... 33700
3. Viðhald, ræsting, Ijós, faiti, rafmagnsgæzla 40000
4. Yms gjöld........................................................................ 20000

103000

Samtals G. ... ............ 281000
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14. gr.
Til kirkju- og kennslumála er veitt:

kr. kr.

A.
Andlega stéttin.

Bisknpsdæmið:
I^aun biskups ■ •• ••• ••• • •■ • •• • •■ ••• ••• *•■ 8800

2. Skrifstofukostnaður, eftir reikningi, allt að ............

önnnr gjöld:

2000
10800

1. Til prestakalla samkvæmt lögnm 27. febr. 1880,1. gr.
2. Hluti rikissjóðs af lifeyrisgjaldi presta samkvæmt

300

lögnm nr. 49 1907 .......................................................
3. Viðbót við eftirlann þan, er fátækir nppgjafaprestar

350

og prestsekkjnr njóta samkvæmt lögnm.................... 7000
4. Framlag til prestlannasjóðs..............................................
5. Til dómkirkjnprestsins i Reykjavík, fyrir skýrslu-

260000

gerðir ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
6. Til húsabóta á prestssetrum, með skilyrðum sem

1000

greinir i fjárlögnm 1924....................................................
7. Til byggingar Hallgrimskirkjn i Sanrbæ á Hval-

20000

fjarðarströnd, fyrsta greiðsla af þremnr.................... 3000
291650

Samtals A. ... ............ 302450

B.
Kennslnmál.

I. Háskólinn:
a. Laun ••• ••• ••• • ••• ••• ••• ••• •••
b. Til héraðslæknisins i Reykjavik fyrir kennslu

93000

við háskólann.• • ••• •■• *•• ■•• ■•■ . • • •*■ 1500
c. Til kennara i lagalæknisfrædi ............................. 500
d. Til kennslu i söng .................... .................... 1000
e. Til kennslu i bókhaldi .....................................
f. Til þess að greiða kostnað við heimsóknir er- 

lendra visindamanna, er hér halda fyrirlestra

400

i háskólannm, allt að........................... ............ 2000

Flyt ... 98400
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kr. kr.

g-
h.

j-

Flutt ...
Námsstyrkur...............................................................
Húsaleigustyrkur ......................................................
Rekstrarstyrkur til rannsóknarstofu háskólans 
Til N. Dungals dócents, fyrir forstððu rann-

98400
15000
9000
2500

sóknarstofu háskólans ... 5000

k.
l. 

m.

enda renni allar tekjur af rannsóknunum til 
rikissjóðs.
Til kennsluáhalda læknadeildar.............................
Fyrir starfvið gerlarannsóknogkennsluíefnafræði 
Hiti, ljós, ræsting og vélgæzla .............................

1000
2800
4000

n. önnur gjöld:
1. Til ritara og dyravarðar .................... 4000

auk hlunninda, er dyravörður- hefir 
áður notið.

2. Ýms gjöld............................................ 5000

o. Ferðastyrkur vegna stúdeutaskipta ....................
p Framlag fyrir eitt herbergi i alþjóðastúdenta-

garði í París, þriðja greiðsla af fjórum ............
q. Til stúdentagarðs (endurveiting) ....................

«

II. Námsstyrkur erlendis:
a. Til islenzkra stúdenta i erlendum háskólum ...
b. Námsstyrkur samkvæmt ákvörðun mennta-

málaráðs........................................................................
Styrkinn má veita konum sem körlum til 

hvers þess náms, er menntamálaráðið telur 
nauðsyn að styrkja.

c. Til Jens Jóhannessonar læknis, til sérfræðináms
i háls-, nef- og eyrnalækningum ....................

d. Til Gunnars Bjarnasonar, til þess að Ijúka 
námi i vélaverkfræði i Mittweida i Þýzkalandi.

Flyt ...

9000
750

2500
25000

174950

24000

12000

1200

1000
38200

• • » • • ■ 213150
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kr. kr.

Flntt ... 213150
III. Menntaskólinn almenni:

fl« IjflOD •• «■• ••• - ■■■ «•• ••• ••• •■• • • • ••• 74200
b. önnnr gjöld:

1. Til bókasafns skólans .................... 1000
2. Til eldiviðar, ljósa og ræstingar ... 7000
3. Til skólahússins ntan og innan ... 3000
4. Til stnndakennsln og til prófdóm-

eoda, allt að ••• •*• ••• ••• ••• 25000
5. Húsaleigustyrkur handa 15 lærí-

sveinnm, 75 kr. handa hverjum ... 1125
6. N&msstyrkur, 2000 kr., með verð-

stnðnlsnppbót ..................................... 2800
7. IjsekDisþðkDQD ••• »•• ••■ ••• 500
8. Til kennslutækja ............................. 2000
9. Ýmisleg gjöld ..................................... 3500

10. Til verðlannabóka ............................. 200
11. Vegna kostnaðar við skólastjórn ... 2000

48125
122325

Húsaleignstyrk og n&msstyrk má aðeins veita
efnilegnm, reglnsömnm og efnalitlnm nemendnm.
Húsaleignstyrknr sé venjnlega aðeins veittnr ntan-
bæjarmönnum, og að n&msstyrk gangi ntanbæjar-
menn fyrir innanbæjarmönnnm, að öðrn jöfnn.

IV. Gagnfræðaskólinn & Aknreyrí:
8« IuflOD •• ••• ••• ••* ••• ••• ••• • • • • • 29000
b. önnnr gjöld:

1. Til ankakennara og stnndakennsln 12000
2. Vegna kostnaðar við skólastjórn ... 2000
3. Til bóka og kennsln&halda ............ 2000
4. Til eldiviðar og Ijósa........................ 6500
5. N&msstyrkur ...................................... 700

Utanbæjarnemendnr gangi að
styrk fyrír innanbæjarnemendnm,
að öðrn jöfnu.

Flyt ... 23200 29000 335475
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kr. kr.

6.

8.

Flntt ... 23200
Til dyravörzln:
a. Laun ............ 600
b. Dýrtiðaruppbót ............ 300

900
Til viðbalds ............ .......... . ••• 2000
Til ýmislegra gjalda ••• *•• ••• 30Ö0

Kennaraskólinn:
a. í .aqd ■•• •«• ••• ••• ••• ••• ••■ ••• •••

b. Önnur gjöld:
1. Stundakennsla...................................... 3000
2. Eldiviður og Ijós ............................. 2500
3. Hókakaup og áhöid .................... 500
4. Námsstyrkur ...................................... 2500

Utanbæjarnemendur gangi að 
styrk fyrir innanbæjarnemendum, 
að öðru jöfnu.

5. Til vornámsskeiðs fyrir barnakenn-
ara ....................................................... 1500

6. Til viðhalds ...................................... 3000
7. Ýmisleg gjöld ..................................... 2500

VI. Stýrimannaskólinn:
a. Laun.................
b. önnur gjöld:

1.
2.
3.

4.
5.

Til stundakennslu ............................. 1500
Til eldiviðar og Ijósa .................... 1500
Til Sveinbjarnar Egilssonar, til fyrir-
lestra <•• ••• ... •■• .•• ••• ••• 300
Til áhaldakaupa ............................. 10000
Ýmisleg gjöld ............ .................... 2500

VII. Vélstjóraskólinn:
a» Lann •• ••• ••• •••
b. önnur gjöld:

1. Til stundakennslu
2. Húsnæði ............

1000
5400

29000

29100

19000

15500

13500

15800

8800

335475

58100

34500

29300

Álþb 1930. A. (42. lðggjafarping). 115
Flyt 6400 8800 457375
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Flutt ... 6400
3. Ljós og hiti ..................................... 1300
4. Ræsting .............................................. 700
5. Til prófhalda ..................................... 800
6. Ýms gjöld ...     500

Við skólana undir liðnnum III.--VII. skal vera
skólagjald, að minnsta kosti 150 kr. fyrir hvern
innanbæjarnemanda. Stjórnarráðið má þó eftir
tillögum skólastjóra, veita undanþágu frá skóla-
gjaldi, ef i hlut eiga efnalitlir, en einkar efnilegir
nemendur.

Bændakennsla:
1. Til bændaskólans á Hólum:

a. Lann..................................... .......... . 9650
b. Til smiða-, leikfimi- og dráttlistar-

kennslu ............................. • •• ••• 1450
c. önnnr gjöld:

1. Til verklegs náms, ailt að 2500
2. Til kennsluáhalda 800
3. Til eldiviðar og ljósa... 3500
4. Ýmisleg gjöld ............ 3000

9800

2. Til bændaskólans á Hvanneyri
a. Laun...................................... ••• ... 8550
b. Til smíða- og leikfimikennslu 1300
c. önnur gjöld:

1. Til verklegs náms, allt að 2400
2. Til kennsluábalda............ 500
3. Til eldiviðar og ljósa ... 3000
4. Ýmisleg gjöld ............ 3000

8900

Styrknrinn til verklegs náms við bænda- 
skólana á Hólum og Hvanneyri veitist nemend- 
nm, sem stnnda verknám samkvæmt samningi, 
eigi skemur en 8 vikur á ári, og skila skólun- 
nm dagbóknm um vinnnbrögðin yfir námstim- 

Flyt ...

kr. kr.

8800 457375

9700
18500

1

20900

18750

39650 475875
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IX.

Flnlt ...
ann, enda sjái skólastjóri nemendum fyrir ókeypis 
fæði og kennsln. Nemi styrknrinn aldrei hærri 
npphæð & hvern nemanda en 18 kr. fyrir hverja 
viku námstimans.

Siyrkinn má aðeins greiða eftir á, samkvæmt 
skýrsln nm námið, og sé i henni getið, hve 
háan vikustyrk hver nemandi skal fá.

3. Til steinsteypnkennsln..............................................

Iðnfræðsla:
a. Til Iðnaðarmannafélagsins i Reykjavik, til þess

að reka iðnskóla i Reykjavik, nndir yfirnm- 
sjón landsstjórnarinnar .....................................

b. Til Iðnaðarmannafélagsins á Akureyri, til
kvöldskólahalds .......................................................

c. Til Iðnaðarmannafélagsins á ísafirði, til skóla-
halds ... ... ... ... ••• ... ... ... ...

d. Til Iðnaðarmannafélagsins í Hafnarfirði, til
kvöldskólahalds .......................................................

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

Skólar þessir skuln senda stjórnarráðinu 
skýrslu, enda samþykki það stnndaskrá þeirra.

e. Til að styrkja efnilega menn, karla og konnr,
til verklegs framhaldsnáms erlendis....................

Þar af 1000 kr. til Jóns Signrðssonar, til 
þess að nema nýjustn aðferðir við byggingar 
úr járnbentri steinsteypn.

X. Verzlunarskólar:
8. Til Kanpmannafélagsins og Verzlunarmanna- 

félagsins i Reykjavik, til að halda nppi skóla 
fyrir verzlunarmenn, undir umsjón lands-
stjórnarinnar, þó ekki yfir */« kostnaðar............

b. Til Sambands samvinnufélaganna, til þess að 
halda nppi verzlunarskóla, undir yfirnmsjón 
landsstjórnarinnar, þó ekki yfir ’/* kostnaðar ..

Ljósmæðraskólinn:
1. Lann forstöðnmanns ...............................................

kr. kr.

39650 475875

4000
43650

6000

2000

1200

800

5000

15000

6000

6000
12000

1000

1000 546525

XI.

Flyt ...
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kr. kr.

XII.

Flutt
Til verklegrar kennslu:
a. Laun þriggja Ijósmæðra í Rvik
b. Annar kostnaður, allt að

900
500

3. Styrkur til námskvenna, þar í talin verðstuðuls- 
uppbót, allt að ... ... ... ... ... ... ...

1000

1400

6700

546525

9100
Kvennaskólar:
1. Til kvennaskólans i Reykjavik:

a. Húsaleigustyrkur .............................
b. Rekstrarkostnaður, gegn að minnsta

kósti 1800 kr. framlögum annars- 
staðar að en úr rikissjóði ............

c. 40 kr. fyrir hverja námsmey, sem
er allt skólaárið, allt að ............

d. Námsstyrkur til sveitastúlkna

5000

21000

4000
1000

31000
2. Til kvennaskólans á Blönduósi: 

a. Rekstrarstyrkur, gegn að minnsta 
kosti 1000 kr. framlögum annars-
staðar að en úr rikissjóði ............ 14000
65 kr. fyrir hverja námsmey, sem
er allt skólaárið, allt að.................... 2000
Tii endurbóta á skólahúsinu ... 4000

b.

c.

Skólar þessir standa undir yfirumsjón lands- 
stjórnarinnar.

XIII. Almenn barnafræðsla:
1. Umsjón fræðslumála:

a. Laun fræðslumálastjóra....................
b. Skrifstofukostnaður, eftir reikningi,

allt að... ... ... ... ... ... ...
Til eftirlitsferða, eftir reikningi, allt 
að • ... ... ... ... ... ... ...

c.

5600

2000

1000

20000

51000

2.
3.

Laun kennara við fasta skóla og dýrtiðaruppbót 
Laun farkennara og dýrtiðaruppbót....................

Flyt ...

8600
300000

30000

338600 606625
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kr.
1

kr.

Flutt ...
4. Til farkennslu og eftirlits með heimafræðsln, með

338600 606625

sömn skilyrðnm sem verið hefir, allt að............ 7000
5. Til prófdómara við barnapróf .............................
6. Til þess að reisa barnaskóla ntan kanpstaða,

10000

samkv. skilyrðnm 14. gr. fræðslnlaganna, allt að 40000
7. Til fræðslnmálarits...................................................... 800
8. Utanfararstyrknr handa barnakennnrnm............

XIV. Unglinga- og alþýðnskólar:
1. Til alþýðuskólans á Giðnm:

a. Lann............................. ................... 10500
b. Til hannyrða, leikfimi og smíða-

kennsln .............................................. 2000
1. Til kennslnáhalda ... 800
2. Til eldiviðar og Ijósa ... 4000

3000
399400

3. Ýmisleg gjðld ............ 3000
4. Til viðhalds skólahúss

og hnsgagna................... 2000
5. Til smiðastofn og smíða-

tólakaupa .................... 1000
10800

23300
2. Til gagnfræðaskóla i Reykjavik............................. 3000
3. Til héraðsskóla samkv. I. nr. 32 1929 ............
4. Til nnglingaskóla (lýðskóla) ntan Reykjaviknr

55000

og Akureyrar, allt að ..............................................
Styvkurinn er veittnr með þvi skilyrði, að 

skólarnir fullnægi reglnm, er stjórnarráðið set- 
ur, og að þeir njóti styrks annarsstaðar frá, er 
ekki sé minni en þriðjnngnr rikissjóðsstyrksins.
Unglingaskólar i kanpstöðnm og fjölmennnm 
kanptnnnm fá minni styrk en sveitaskólar, að 
öðrn jöfnu. Kennslnmálastjórnin nthlntar styrkn- 
nm og hefir eftirlit með skólnnnm.

5. Til þess að reisa hjeraðsskóla i sveitum,

35000

allt að helmingi kostnaðar.....................................
Styrknrinn er bnndinn þeim skilyrðnm, að 

skólastaðnrinn sé ákveðinn, áætlnn og teikn- 
ing samþykkt af stjórnarráðinn og trygging sé 
fyrir nægn fjárframlagi á móti, enda verði

30000

Flyt .. 146300 1006025
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Ffntt ...
reglngerð skólans staðfest af fræðslnmálastjórn- 
inni og skólinn héraðseign.

5. Til þess að reisa unglingaskóla í kanpstöðnm,

146300 1006025

*/t kostnaðar, allt að ..............................................
Styrkurinn er bnndinn þeim skilyrðnm, að 

áætlun og teikning sé samþykkt af stjórnarráð- 
inn og trygging sé fyrir nægn fjárframlagi á 
móti, enda verði reglngerð skólans staðfest af 
fræðslnmálastjórninni og skólinn eign kanp-
staðaríns.

20000

6. Til bókasafna við nnglingaskóla .................... 2000
7. Til þess að gefa út kennslnbæknr handa skólum

Húsmæðrafræðsla:
1. Til húsmæðradeildar við Alþýðnskóla Þing-

3000
171300

••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ■•• ••• 5000
2. Til húsmæðrafræðsln á Hallormsstað.................

Styrkir samkvæmt tölnl. 1.—2 ern bnndnir þvi 
skilyrði hvor nm sig, að atvinnnmálaráðherra 
samþykki reglngerðir skólanna.

3. Til þess að reisa húsmæðraskóla, allt að helm-

5000

ingi byggingarkostnaðar .....................................
Styrknrinn er bnndinn þeim skilyrðum, að 

skólastaðnrinn sé ákveðinn, áætlnn og teikning 
samþykkt af stjórnarráðinn og trygging sé fyrir 
nægn fjárframlagi á móti, enda verði reglngerð
skólans staðfest af fræðslnmálastjórninni.

4. Til kvenfélagsins Óskar f Isafjarðarkanpstað, til

20000

húsmæðrafræðsln, gegn 1000 kr. annarsstaðar að 
Noti félagið ekki styrkinn, má greiða hann 

öðrnm á Isafirði eða Isafjarðarsýsln, að óbreytt-
nm skilyrðnm.

6000.

5. Til húsmæðrafræðsln f Vik f Mýrdal................. 1500
37500

Til kennsln heyrnar- og málleysingja m. m..............
Stjórnin annast nm, að aðstandendnr nemend- 

anna eða nemendnrnir sjálfir greiði kostnað, ef 
efni þeirra ieyfa, samkv. tilsk. 28. febr. 1872, 2. gr.

26000

Flyt ... ............ 1240825
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XVII. Blindrakennsla:

1. Til kennslu blindra barna, sem send ern utan 
til náms, gegn jafnmiklu framlagi annarsstaðar að

2. Til Signrbjargar Sveinsdóttur, til framhaldsnáms
á blindraskóla í Kaupmannahöfn ....................

3. Til blindra manna, til þess að nema körfugerð
og þesskonar iðnað innanlands, samkv. nánari 
fyrirmælum atvinnumálaráðuneytis ....................

XVIII. Snndkennsla o. Q.:
1. Til sundkennslu i Reykjavík .............................

Styrkur þessi er bundinn þvi skilyrði, að 
kennsla þessi fari fram að minnsta kosti 2 mán- 
nði að vorinu og 1 mánnð að haustinu og 
að lærisveinar rikisskólanna og skóla fyrir ung- 
linga og fullorðna, sem styrktir ern af rikisfé, 
njóti kennslunnar ókeypis.

2. Laun Ólafs Pálssonar og Jóns Pálssonar fyrir 
sundkennslu þá, sem getur í 1. lið, og til að 
kenna öðrum sundkennurum björgunarsund ...

3. Til sundkennslu o. fl. annarsstaðar en í Rvík ...
Styrkurinn veitist bæjarstjórnum og sýslu- 

nefndum með þvi skilyrði, að annarsstaðar frá 
sé lagt til sundkennslunnar eigi minna en rík- 
issjóðsstyrknum nemur.

4. Til þess að gera nýjar, steinsteyptar sundlaugar 
og sundskýli, enda séu þær til afnota fyrir al- 
menning og landsstjórnin samþykki uppdrátt og 
kostnaðaráætlnn, helmingur kostnaðar, allt að

XIX. Til Rikarðs Jónssonar, til þess að halda uppi 
kennslu í teikningu og tréskurði i þjóðlegum stil

XX. Til Iþróttakennslu .......................................................
XXI. Til íþróttasambrnds Islands .....................................
XXII. Til Unnar Jónsdóttur, ntanfararstyrkur til þess að

fullnuma sig i iþróttakennslu............................. ...
XXIII. Til Helga Tryggvasonar, utanfararstyrkur til þess 

að kynna sér hraðritunarkennslu og skólamál ...
XXIV. Til Skáksambands íslands .....................................

kr. kr.

............ 1240825

1000

1200

2400
4600

300

3000
3000

20000
26300

1800
4000
6000

1500

1500
1500

Samtals B. ... 1288025
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1.

2.

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

Landsbókasafnið: 
a. Laun ..........
b. Launauppbót til 1. bókavaröar, 500 kr., og til

2. bókavarðar 1000 kr......................................................
c. Til aðstoðar ... ... ... ... ... ... ... ... ...
d. Til að kanpa bækur og handrit og til bókbands ..
e. Til að semja spjaldskrá ..............................................
f. Til að semja og gefa út skrá yfir handrit ............
g. Til rítaukaskrár ...............................................................
h. Brunaábyrgðargjald fyrir safhið .............................
i. Husaleiga ... ... ... ... ... ... ... .. ...
j. Ýmisleg gjöld ...............................................................

Þjóðskjalasafnið:
a. Laun ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

kr.

18300

1500
4500

15000
1000
3000

800
360

2000
1000

6600
b. Til bókbands, bóka- og handritakaupa, umbúnaðar

skjala og aðstoðarmanns .............................................. 5500
c. Ýms gjöld............................................................................. 1000

3. Þjóðminjasafnið og verndun fornminja:
a. Laun þjóðminjavarðar (fornminjavarðar) ............
b. Til aðstoðar, eftir reikningi, allt að.............................
c. Til að útvega forngripi, allt að.....................................
d. Til áhalda og aðgerða ..............................................
e. Til rannsókna og ferðakostnaðar .............................

Þjóðminjasafnið sé opið 6 stundir á viku, eftir 
nánari fyrirmælum stjórnarráðsins.

f. Til Hóladómkirkju, til endurbóta .............................

4. Náttúrufræðifélagið:
a. TiIlag ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
b. Til aðstoðarmanns ......................................................

Styrkurinn veitist með þvf skilyrði, að safnið sé 
til sýnis almenningi á ákveðnum tfma, ekki 
sjaldnar en einu sinni á viku.

Flyt ...

kr.

47460

13100

7300
•2550
1500
1500
1000

1000

2000
1400

14850

3400

78810
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Flntt

kr. kr.

78810
5. Landsbókasafnshúsið:

a. Til eldiviðar, ljósa og ræstingar
b. Til viðhalds og áhalda ..........

6. Til kaupstaðabókasafna, gegn eigi minna tillagi úr
bæjarsjóði og sýslnsjóði.......................................................

7. Ankastyrknr til þriggja bókasafna:
a. Til amtsbókasafnsins á Akureyri, að þvi tilskildn, 

að Davið skáld frá Fagraskógi hafi þar bókavörzlu 
með a. m. k. 2000 kr. lannnm ank verðstnðnls- 
nppbótar... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

b. Til bókasafnsins á Isafirði, að því lilskildn, að
Gnðmnndnr Gislason Hagalin rithöfnndur hafi þar 
bókavörzlu með a. m. k. 2000 kr. lannnm ank 
verðstuðnlsuppbótar .....................................................

c. Til amtsbókasafnsins á Seyðisfirði.............................
enda skal starfrækja safnið i samráði við sýslnnefnd 

Snðnr-Múlasýsln og bæjarstjórn Neskanpstaðar.

8. Til sýslnbókasafna og lestrarsala i kanptnnum, gegn
eigi minna tillagi úr sýslnsjóði eða sveitarsjóði............

9. Til bókasafnsins Iþöku, til bókakanpa ....................
10. Til Hins íslenzka bókmenntafélags..................................

enda haldi það áfram útgáfu hins islenzka forn- 
bréfasafns sem að undanförnn.

11. Til Þjóðvinafélagsins, þar af 5000 kr. með því skil- 
yrði, að félagið gefi út æfisögn Jóns Signrðssonar ...

12. Til Fornleifafélagsins............................................................
13. Til Sögufélagsins, til þess að gefa út alþingisbæknr,

landsyfirdóma o. fl..................................................................
14. Til Þorkels. Jóhannessonar, til að safna drögnm að at- 

vinnusögu lslands.gegn 800 kr.framlagi annarsstaðar að
15. Til Björns K. Þórólfssonar, til þess að semja skrá

yfir skjöl, er Island varða og geymd eru I skjalasöfn- 
nm í Kanpmannahöfn, enda fái þjóðskjalasafnið afiit 
af skránni ................................................................................

16. Til Sigurðar Skúlasonar, til þess að halda áfram
rannsóknum i menningarsögu þjóðarinnar....................

17. Til Árna Þórarinssonar, tii ritstarfa .............................

Alpt. 1930. A (42. lðggjafarþing).

6500
2000

8500

2000

3000

3000
1000

7000

1000
200

3400

6800
800

2700

1200

1000

800
600

116
Flyt ... 114810
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18.
19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.

29.
30.
31.

32.

33.
34.

35.

36.

37.

kr. kr.

Flntt ... 114810
Til Benedikts Björnssonar skóiastjóra, til ritstarfa ... 
Til Margeirs Jónssonar, til fræðistarfa, er snerta mál

1500

og menningarsögu íslands.................................................... 1000
Til Odds Oddssonar, til ritstarfa nm islenzka þjóðhætti 
Til útgáfn alit að 20 arka af þjóðsagnasafni Sigfúsar

1000

Sigfússonar, gegn jafnmikln framlagi annarsstaðar frá 
Til Fornritaútgáfnnnar, 150 kr. á hverja prentaða örk,

1500

ðllt Hð ••• ••• •«• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Til Leikfélags Reykjavikur, gegn að minnsta kosti

5000

2000 kr. framlagi úr bæjarsjóði Reykjaviknr ............
Til Leikfélags Aknreyrar, gegn að minnsta kosti 500

6000

kr. framlagi frá Aknreyrarkanpstað..................................
Tii Leikféiags ísafjarðar, gegn að minnsta kosti 300

1500

kr. framlagi frá ísafjarðarkanpstað ............................. 1000
Til Arndisar Björnsdóttnr, til leikiistarnáms erlendis . 
Til Sigrúnar Magnúsdóttnr, til leiklistarnáms við leik-

2000

skóla konnnglega leikhússins i Kanpmannahöfn . ...
Til Páls ísólfssonar, til þess að veita kirkjnorgelleik- 
urnm og barnakennnrnm utan Reykjavíknr ókeypis 
kennsln i orgelleik, hljómfræði og söngstjórn i kirkjnm

2000

og barnaskólum........................................................................ 2500
Til Mariu Markan, tii lokanáms i söngleiklist............ 1500
Til Karlakórs Reykjaviknr, til söngnáms ....................
Til Þórðar Kristleifssonar, ntanfararstyrkur til söng-

1000

fræði- og söngkennslnnáms ..............................................
Styrknr til skálda og listamanna, þó eigi minpa en

1200

500 kr. til hvers ............................................................... 6000
Til Halldórs Kiljans Laxness, til ritstarfa ....................
Til Þórbergs Þórðarsonar, til þess að safna orðnm

2000

úr alþýðumáli, enda sé safnið eign rikisins.................
Til Hannesar Þorsteinssonar, til þess að semja æfisögur 
lærðra manna íslenzkra á siðari öldnm, enda sé

2400

handritið eign rikisins að honum látnnm....................
Til Sigurðar Nordals, til ritstarfa, 2000 kr. með verð-

2000

stuðulsuppbót ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• «•• ••• 2800
Til Magnúsar Ásgeirssonar, til ljóðaþýðinga ............ 1500

Flyt ... ••• ••• 160210
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kr. kr.

Flatt ... 160210
38. Til Bjarna Sæmnndssonar, til fiskirannsókna:

a. Fðst laun með dýrtiðarappbót ............................. 6800
b. Til ferða og annara útgjalda við rannsóknirnar ... 1200

8000
39. Til dr. Gaðmundar Finnbogasonar, til þess að vinna

að bók nm eðliseinkenni íslendinga ............................. 2000
40. Til Frfmanns B. Arngrimssonar, til að safna steinnm

og jarðtegandam og rannsaka, að hverju sé nýtt 1000
41. Til Páls Þorkeissonar, til þess að vinna að málsháttasafni

SÍDQ ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1000
42. Til Stúdentaráðs Háskóla íslands, til þess að starf-

rækja npplýsingaskrifstofa .............................................. 1200
43. Til listasafnshúss Einars Jónssonar ............................. 4000
44. a. Til Einars Jónssonar myndhöggvara, 5000 kr. með

verðstnðnlsuppbót.............................................................. 6800
enda hafi hann forstöðn og umsjón listasafns

síns, er sé almenningi til sýnis endnrgjaldslanst 4
stundir á viku.

b. Til sama, til aðstoðar.................................... ............ 1200
8000

45. Til fréttastofa blaðamannafélagsins.................................. 2500
46. Til þess að kanpa Grænlands-bókasafn Einars Bene-

diktssonar handa Landsbókasafni................. ................... 1 5000
47. Ferðastyrknr til útlanda...................................................... ; 6000
48. Til Menningarsjóðs (sbr. tekjnl. 5. gr. 4.).................... : 15000
49. Tii þjóðleikhúss (sbr. tekjnl. 5. gr. 5.)........................... ' 75000
50. Þóknnn fyrir störf menntamálaráðs íslands (sbr. 1. gr.

laga nr. 7, 12. april 1928) .............................................. 30001

Samtals ...
i

............ 291910

16. gr.
Til verklegra fyrirtækja er veitt:

kr. kr.

1. Til Búnaðarfélags íslands, enda samþykki atvinnu- 
málaráðaneytið fjárhagsáætlun búnaðarþingsins........... 250000

Flyt ... 250000
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Flutt ...
2. Til tilraunastarfsemi nm grasfræ- og hafrasáningu,

allt að ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ...
Styrknr veitist af þessnm lið eftir ákvörðnn at- 

vinnnmálaráðnneytisins í samráði við Bnnaðarfélag 
fslands.

3. Til sandgræðsln........................................................................
Þar af 5000 kr. til áveitn og sandgræðsln i Meðallandi.

4. Gjöld samkvæmt jarðræktarlögnnnm .............................
5. Til búfjártryggingarsjóðs íslands .....................................
6. Tillag tii Búnaðarbankans:

a. Til byggingar- og landnámssjóðs .............................
b. Til bústofnslánadeiidar....................................................
c. Til ræktnnarsjóðs:

1. Afgjöld þjóðjarða ..................................... 30000
2. KostnaðartiIIag............................................ 7000
3. Hlnti af útflntningsgjaldi........................... 63000

d. Til lánadeildar smábýla ..............................................

7. Tillag til byggingarsjóða kanpstaða og kanptúna,
samkv. lögnm nm verkamannabústaði.............................

8. Vegna ráðstafana nm tilbúinn ábnrð .............................
9. Til að rannsaka og gera tillögnr nm raforknveitnr til

almenningsþarfa utan kaupstaða, gegn fimmtungs fram- 
lagi frá hlntaðeigandi bérnðnm, allt að..........................

10. Til Garðyrkjnfélags Islands:
Lann garðyrkjnstjóra ......................................................

11. Til skógræktar:
a. Lann ................................................................................

Þar af 600 kr. búsaleignnppbót til Einars Sæ- 
mnndsens.

b. Til skóggræðsln...............................................................
c. Til Hákonar Á. Bjarnasonar, til skógræktar- og

sandgræðslnnáms...............................................................

12. Til dýralækninga:
a. Lann handa 4 dýralæknnm .....................................
b. Til Hólmgeirs Jenssonar, til dýralækninga ............

kr. kr.

250000

10000

40000

430000
15000

200000
50000

100000
50000

400090

33000
50000

15000

4000

11910

16000

1200
29110

17000
900

17900

1294010Flyt ...
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kr.
..........

kr.

Flutt ... 1294010
13. Til rannsóknastofu i þarfir atvinnuveganna ............ 20000
14. Til fjárkláðalækninga ........................... .................... 6000
15. Til eftirlits með útflutningi á hrossum .................... 500
16. Til efnarannsóknarstofu í Reykjavík:

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 áhaldakaupa............................................................... 800

15400
17. Til veðurstofu íslands:

a. Laun forstöðumanns og fulltrúa ............................. 14900
b. Til aðstoðar........................................................................ 12350
c. Til veðurathugana utan Reykjavikur, áhalda o. fl. 10000
d. Til veðurskeyta o. fl......................................................... 11150
e. Til loftskeytatækja ...................................................... 800
f. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting ............................. 4000
g. Eftirlit með veðurathugunarstöðvum o. fl................. 1400
h. Til að varpa út veðurskeytum á erlendum málum 2000

56600
18. Til landmælinga...................................................................... 45000
19. Til Fiskiveiðasjóðs Islands .............................................. 6000
20. Til Fiskifélagsins, enda samþykki atvinnumálaráðu-

neytið fjárhagsáætlun fiskiþingsins ............................. 90000
Enda sjái það um á sinn kostnað útgáfu fiskimanna-

almanaks.

21. Laun yfirmatsmanna o. fl.:
a. 5 fiskiyfirmatsmanna....................................................... 16600
b. Launauppbót fiskiyfirmatsmanna ............................. 8200

Af þessari upphæð fá fiskiyfirmatsmennirnir {
Reykjavík, Isafirði, Akureyri og Seyðisfirði 1500
kr. hver, fiskiyfirmatsmaðurinn i Vestmannaeyjum
1200 kr. og fiskiyfirmatsmaðurinn i Reykjavík
1000 kr. í ritfé.

c. Lann 4 ullarmatsmanna .............................................. 2200
d. — 6 kjötmatsmanna .............................................. 5000
e. Ferðakostnaður yfirmatsmanna ............................. 10000

42000

Flyt ... • • • • • • 1575510
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kr. kr.

Flutt ... 1575510
22. Til eflirlits með skipnm og bátnm og öryggi þeirra ... 8000
23. Til markaðsleitar erlendis .............................................. 10000
24. Til erindrekstrar í Miðjarðarhafslöndunum, gegn tvö- 

földn fjárframlagi annarsstaðar að.................................... 10000
25. Til mjólkurniðursuðuverksmiðjunnar Mjallar f Borgar- 

firði, kr. 1,50 fyrir hvern kassa mjólknr (48 dósir), 
sem hún framleiðir, allt að .............................................. 6000

26. Til Sambands islenzkra heimilisiðnaðarfélaga ............
Þar af 800 kr. til Geirs Þormars, til að halda nppi 

kennslu og námsskeiðnm i trésknrði á Norðnr- og
Austnrlandi.

6000

27. Til Guðmnndar Jónssonar frá Mosdal, til að halda uppi 
kennslu og námsskeiðnm í trésknrði og heimilisiðnaði 1000

28. Til Gnðmnndar Einarssonar myndhöggvara, til þess 
að setja upp leirbrennslnverksmiðjn ............................. 5000

29. Til Halldórn Bjarnadóttnr, til þess að vinna að nt- 
breiðsln og eflingu heimilisiðnaðar ............................. 1800

30. Til Ingu L. Lárusdóttnr, til þess að safna fyrirmynd- 
um forns listiðnaðar f söfnnm erlendis.......................... 3000

31. Til Kvenfélags Hvammshrepps i Vik í Mýrdal, til 
þess að halda nppi kennsln i handavinnu kvenna ... 600

32. Til Kvenfélagasambands Islands ..................................... 10000
33. Til Bandalags kvenna ....................................................... 450
34. Til kvenréttindafélags íslands............................................ 500
35. Til vörnmerkjaskrásetjara .............................................. 2000
36. Handa Ungmennafélagi tslands, til eflingar iþrótta 

og skóggræðslu ......................................................................
Félagið gefí landsstjórninni skýrsln nm, hvernig 

fénn er varið.

7500

37. Til Bandalags skáta............................................................... 500
38. Til Dýraverndunarfélags tslands, til dýraverndnnar- 

starfsemi ................................................................................ 1000
39. Lann hnsagerðarmeistara....................................................... 7800
40. Til leiðbeiningar nm húsagerð til sveita, á móti bygg- 

ingar- og landnámssjóði....................................................... 4000
enda greiðist engin borgun fyrir leiðbeiningarnar.

41. Til Hjálpræðishersins f Reykjavik, byggingarstyrkur 
til gistihúss, siðari greiðsla .............................................. 5000

Flyt ... • • • • • • 1665660
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kr. kr.

Flntt ... 1665660
42. Til mælinga og rannsókna á vatnasvæði Þverár og

Markarfljóts................................................................................ 10000
43. Til mælinga og rannsókna á vatnasvæði Hornafjarðar-

fljóts og Hólmsár (fyrri greiðsla)..................................... 4000
44. Til ræktunarvegar i Vestmannaeyjnm, siðari greiðsla 6000
45. Til þess að gera laxastiga i Lagarfoss, ^/s kostnaðar,

allt að...................................................................... .................. 3300
46. Til Þórðar Flóventssonar, til leiðbeiningar um laxa-

og silnngaklak ........................................................................ 1800
47. Gjðld vegna laga nm skipnlag bæja og sjávarþorpa... 8000
48. Til vatnsrennslismælinga....................................................... 2000

Samtals ... ............ 1700760

17. gr.
Til almennrar styrktarstarfsemi er veitt:

kr. kr.
—

1. Styrkur til berklasjúklinga .............................................. 800000
Þar af til greiðslu legnkostnaðar Eiðs Kvarans er- 

lendis, 5 kr. fyrir legudag, þó ekki yfír 1500 kr.
2. Gjöld samkvæmt lögnm nr. 61 1921, nm breyting á

fátækralögnm, 77. og 78. gr............... .............................
3. Styrkur til sjnkrasamlaga ..............................................

60000
7000

Af þessnm lið má greiða sjúkrasamlagi Hins isl. 
prentarafélags styrk i samræmi við styrk til annara 
sjúkrasamlaga.

4. Til styrktarsjóðs verkamanna- og sjómannafélaganna
i Reykjavík................................................................................

5. Til sjúkra- og styrktarsjóðs vitavarða.............................
3500

500
6. Til slysatryggingar ............................................................... 10000

Flyt .. • •• • • • 881000
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kr. kr.

Flult ... 881000
7. Til slysavarna, allt að ....................................................... 18000

Af framlagi þessu skal verja 8000 kr. til þess að 
fullgera veg, er flytja megi eftir björgunarbát milli 
Sandgerðis og Stafness.

8. Til að bjálpa nauðstöddum Islendingum erlendis 1000
9. Til bjargráðasjóðs .................... ................... ............ 24000

10. Tillag til ellistyrktarsjóða.................... ............................. 45000
11. Til Stórstúku íslands, til bindindisstarfsemi ............ 8000
12. Til Rauðakrossfélags ísiands.............................................. 1000
13. Til slysatryggingarsjóðs félagsins Dagsbrúnar ............ 500
14. Til sjúkrasjóðs Fellshrepps .............................................. 300
15. Til sjúkrasjóðs Hofshrepps .............................................. 400
16. Til styrktar- og sjúkrasjóðs verkakvennafélagsins

Framsóknar i Reykjavik....................................................... 500
17. Til sjúkrasjóðs Félags járnsmiðanema i Reykjavik ... 200
18. Til styrktarsjóðs sjómannafélags Vestmannaeyja . ... 500
19. Til sjúkrasjóðs verkamannafélagsins Drifanda i Vest-

mannaeyjum............................................................................. 500
20. Til styrktarsjóðs Margrétar Bjarnadóltur frá Bergvik, 

til bjálpar fátækum ekkjum og börnum sjómanna i
Geröa- og Keflavikurhreppum.............................................. 500

21. Tillag til Alþjóðabjálparsambandsins (International
Relief Union) ........................................................................ 1000

Samtals ... ... ... 982400

18. gr.
Til eftirlauna og styrktarfjár er veitt:

kr. kr.

I. Samkvæmt eftirlaunalögum:
a. Embættismenn ............................................................... 36439.64
b. Embættismannaekkjur og börn ............................. 17457,65
c. Prestsekkjur ............................................................... 5977,44

Flyt ... 59874,73
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kr. kr.

Flott
d. Lifeyrir samkvæmt lögum nr. 49 1923 ............
e. — — — — 51 1921 ............

II. Styrktarfé og eftirlaun, auk lógboðinna eftirlauna: 
a. Embættismenn:

1.
2.
3.

Til Signrðar Magnússonar Iæknis ...
— Signrðar Kvarans héraðslæknis
— Þörvalds PAlssonar læk'nis............

1

600,00
405.00
300,00

, Embættismannaekkjnr og börn:
1. Til Magnen Ásgeirsson............................. 200
2. — Ólivu Gnðmnndsson .................... 175
3. — Theodórn Thoroddsen .................... 800
4. — Sigríðar Hjaltadóttnr .................... 400
5. — Ingileifar Snæbjarnardóttnr .......... 400
6. — Sigriðar Fjeldsted læknisekkju 450
7, — Sigriðar Finnbogadóttnr.................... 800
8. — Rannveigar Tómasdóttur.......... 600
9. — önnn Gunnlaugsson........................... 900

10. — Kristbjargar Marteinsdóttur ............ 1200
11. — Kristínar Jacobson ............................. 600
12. — Gnðnýjar Jónsdóttur .................... 400
13. — Kirstinar Þ. Blöndal .................... 300
14. — Guðlaugar Magnúsdóttnr.................... 2000
15. — 2 barna hennar ............................. 200
16. — Rögnu Gunnarsdóttur læknisekkju 600
17. — Jenny Forberg..................................... 600
18. — Ástn Hallgrimsson ............................. 600
19. — Ástu Éinarson..................................... 600
20. — Aðalbjargar Signrðardóttnr ............ 1200
21. — Dómhildar Jóbannsdóttnr ........... 1200
22. — Önnu Þorgrimsdóttnr læknisekkju, 

600 kr., ank 100 kr. með hverju 
barni hennar í ómegð .................... 1300

23. — Soffíu Johnsen læknisekkju ............ 500
24. — Kristfnar Þórarinsdóttur læknisekkju 400
25. — Sigriðar Blöndal læknisekkjn............ 300

Flyt ... 16725

AlþL 1930. A. (42. löggjafarþing).

59874,73
2500.00
1000,00

1305,00

1305,00

63374,73

63374,73
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kr. kr.

Flutt 16725 1305,00 63374,73
26. Til Hrefnu Einarsdóttur læknisekkju

600 kr., auk 100 kr. œeð einu barni
i ómegð •■• • ■• •■• ••■ 700

17425,00
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. — Þórðar ólafssonar .................... 555,00
11. — Páls Stephensens............................. 355,00
12. — Einars Jónssonar, sjá fjárl. 1930 3000,00

8190,25
d. Prestsekkjur:

1. Til Auðar Gisiadóttur .................... 300,00
2. — Bjargar Einarsdóttur.................... 500,00
3. — Guðrúnar Björnsdóttur ............ 300,00
4. — Guðrúnar J. Jóhannesdóttur 300,00
5. — Guðrúnar Óiafsdóttur.................... 100.00
6. — Guðrúnar Pétursdóttur ............ 300,00
7. — Guðrúnar Torfadóttur ............ 300,00
8. — Ingunnar Lcftsdóttur.................... 300,00
9. — Hlifar Bogadóttur, 300 kr. auk

100 kr. með hverju barni bennar,
sem er i ómegð ............................. 600,00

10. — Jóhönnu S. Jónsdóttur ............ 300,00
11. — Kirstinar Pétursdóttur . 300,00
12. — Sigrúnar Kjartansdóltur ............ 300,00
13. — Steinunnar Pétursdóttur ............ 300,00
14. — Ragnhildar Gisladóltur frá Ey vind-

arhólnm «■• ••• ••• ■•■ ••■ •■• 300,00
15. — Sigriðar Halldórsdóttur Jónsson 300,00
16. — Guðlaugar Vigfúsdóttur ............ 209,20
17. — Ingibjargar Magnúsdótlur............ 157,90

Flyt ... 5167,10 26920,25 63374,73
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kr. kr.

Flntt ... 5167,10 26920,25 63374,73
1$. Til Gnðflnnn Jensdóttur .................... 183,04
19. — Gnðrúnar Signrðardóttnr ............ 181,07
20. — Guðbjargar Hermannsdóttur 181,70
21. — Þórunnar Bjarnadóttnr ............ 155.56
22. — Gnðrúnar S. Jónsdóttur ............ 250,00
23. — önnn Stefánsdóttnr .................... 200,00
24. — Helgn Skúladóttur .................... 227,06
25. — Gnðrfðar Ólafsdóttnr....................
26. — Gnðrfðar Helgadóttnr, ekkjn Jóh.

164,26

L.L. Jóbannssonar, 132 kr., ank 100 
kr. með hverjubarnihennariómegð 432.00

27. — Arndisar Pétnrsdóttnr.................... 137,90
28. — Gnðnýjar Þorsteinsdóttnr ............
29. — Valgerðar K. Guðmnndsdóttnr frá

173,56

Grenivík ..................................... 135,37
30. — Jakobfnu Sigurgeirsdóttnr fráBorg 157.44
31. — Kamillu Briem .............................
32. — Kristinar Jónsdóttnr prófastsekkju

170,57

í Brjánslæk..................................... 300,00
8216,63

e. Kennarar, kennaraekkjnr og börn:
1. Til önnn Ásmnndsdóttnr ............ 300,00
2. — Gnðlangar Zakariasdóttnr 360.00
3. — Magnúsar Einarssonar ............ 500,00
4. — Elinar Briem Jónsson .......... 300,00
5. — Steinunnar 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 Torfádóttnr ............ 400.00
11. — Pals J. Árdals ............................. 800,00
12. — Jóhannesar Sigfússonar ............
13. — Ásdisar Þorgrimsdóltnr 300 kr.,

1800,00

ank 100 kr. með hverjn barni 
hennar i ómegð............................. 700,00

14. — Sigurjóns Rógnvaldssonar............ 200,00
15. — Ástu Magnúsdóttnr kennaraekkjo 200,00

7010,00

Flyt ... 42146,88 63374,73
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1
kr. kr.

Flutt ...
(. Póstmenn, póstar og ekkjur þeirra:

1. Til Guðm. Kristjánssonar ..................... 300
2. — Böövars Jónssonar...................... 300
3. — Þóru Matthiasdóttur ..................... 300
4. — Vigdfsar Steingrfmsdóttur ............. 300
5. — Þórunnar Sigurðardóttur, ekkju

Halldórs Bjarnasonar pósts............ 200
6. — Jens Þórðarsonar .............................. 300
7. — Friðriks Möllers ............................... 1200
8. — Aninu Arinbjarnardóttur   200
9. — Gliesers Giríkssonar   200

10. — Kristjáns Jóhannessonar, Jódísar-
stöðum .............................................. 300

11. — Jóhannesar Þórðarsonar ......... 300
12. — Guðm. Kristjánssonar ...................... 300
13. — Stefáns Stefánssonar, Gskifirði ... 600

42146,88 63374,73

14. — Friðriks Klemenzsonar....... 2000
15. — Óla P. Blöndals ............................ 1800
16. — Kristjáns Blöndals............... 1000
17. — Böðvars Signrðssonar pósts ... 300
18. — Ginars Ároasonar, fyrrum pósts ... 200
19. — Steindórs Hinrikssonar pósts ... 300
20. — Ólafs Ólafssonar pósts....... 200
21. — Halldórs Benediktssonar pósts ... 200
22. — Ragnheiðar Bjarnadóttur, ekkju

Þorleifs Jónssonar.................... ... 1000
23. — Friðriks Jónssonar pósts ............ 450
24. — Ginars Ólasonar fyrrum pósts ... 300
25. — Þórodds Bjarnasonar pósts............ 1200

g. Rithöfundar:
13750,00

1. Til Indriða skrifstofustjóra Ginarssonar 3500
2. — Valdimars Briems............................. 1200
3. — Ólafar Sigurðardóttur frá Hlöðum 500
4. — Ginars Hjörleifssonar Kvarans ... 3000
5. — Þorsteins Gfslasonar .................... 2000
6. — Guðmundar Friðjónssonar ... ... 1200
7. — dr. Helga Péturss ............................. 4000
8. — Kristfnar Sigfúsdóttur skáldkonu... 1000

Flutt ... 16400 55896,88 63374,73
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kr. kr.

Flntt ... 16400 55896,88 63374,73
9. Til Einars Benediktssonar ... ... ... 4000

10. — Stefáns frá Hvitadal .................... 2000
11. — Jakobs Tborarensens .................... 1000
12. — Signrjóns Friðjónssonar ............ 1000
13. — Guðmundar Eambans .................... 2000

26400,00
h. Ekkjur og börn skálda og rithöfnnda:

1. Til Jakobinu Pétursdóttnr................. 200,00
2. — Guðrúnar Jónsdóttnr.................... 300.00
3. — Arnbjargar Einarsdóttnr ............ 300,00
4. — Guðrúnar Sigurðardóttur ............ 300,0Ö
5. — Ólinu Þorsteinsdóttur...................... 300,00
6. — 1 barns hennar ............................. 100,00
7. — Valgerðar Arnljótsdóttur ............ 600.00
8. — Eleanor Sveinbjörnsson ............ 1200,00

3300,00
i. Ýmsir starfsmenn og ekkjur:

1. Til Guðrnnar Jónsdóttur, fyrv. spitala-
forstöðukonn ..................................... 400

2. — Petren Jónsdóttnr 300 kr., og að
anki 100 kr. með barni hennar,
sem er i ómegð .................... 400

3. — Eristinar Signrðardóttnr júbil-
ljósmóðnr.............................................. 500

4. — Matthildar Þorkelsdóttnr júbil-
ljósmóðnr.............................................. 500

5. — Þórdísar Simonardóttnr jnbilljós-
móðnr .............................................. 500

6. — Jakobinn Sveinsdóttur júbilljós-
móðnr .............................................. 500

7. — Oddnýjar Gnðmnndsdóttnr, júbil-
Ijósmóðnr............................. ............ 500

8. — Þórnnnar Gisladóttur ljósmóður ... 500
9. — önnn Þorsteinsdóttur ljósmóður... 400

10. — Eristinar Jónasdóttur Ijósmóður... 300
11. — Nikólinn Björnsdóttnr Ijósmóðnr... 300
12. — Sigurfljóðar Einarsdóttnr Ijósmóðnr 300
13. — Jórnnnar Gnðmnndsdóttnr Ijós-

móður ••• ••• ••• ••• í •• ••• 300

Flyt ... 5400 85596,88 63374,73
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kr. kr.

Flntt ... 5400 85596.88 63374,73
14. Til Margrjetar Grímsdóttur ljósmóðnr 200
15. — Kristínar Gnðmundsdóttur Ijósm. 200
16. — Hólmfriðar Friðfinnsdóttnr ljós-

móður • •• ••• ••■ •■• ••• 200
17. — Áslangar Bjarnadóttnr Ijósmóðnr 300
18. — Ingibjargar Jónsdóttur ijósmóðnr 300
19. — Jakobínu Jensdóttnr .................... 300
20. — Hildar Jónsdóttnr Ijósmóðnr 300
21. — Signrveigar Jónatansdóttnr ljós- i

móðnr .............................................. 300
22. — Guðrúnár Gnðmundsdóttur Ijós- i

móðnr .............................................. 300 i

23. — Halldóru Metúsalemsdóttnr Ijós- !
móðnr .............................................. 300

24. — Jensinn Pálsdóttnr ljósmóður 200
25. — Margrétar Jónsdóttnr ljósmóðnr ... 200
26. — Guðrnnar Jónasdóttnr ljósmóður 200
27. — Gnðrúnar Magnúsdóttnr ljósmóður 200
28. — Hólmfriðar Björnsdóttnr, ekkju

Guðm. Hjaltasonar............................. 300
29. — Páls Erlingssonar ............'.............. 1200
30. — Erlends Zakariassonar.................... 300
31. — Kristins Jónssonar, vegavinnustjóra

á Aknreyri ..................................... 300
32. — Einars Gnðmundssonar, fyrrnm

vegavinnnstjóra ............................. 300
33. — Gnðlangar Jónsdóttnr, ekkjn Jóns

sildarmatsm. Stetánssonar ............ 200
34. — Jakobs Björnssonar fyrv. síldar-

matsmanns ...................................... 1600
35. — Gests Gnðmundssonar, fyrrnm vita-

varðar .............................................. 400
36. — Vigfúsar Signrðssonar, fyrrnm vita-

varðar * ••• •■• ■•• ■•• •■• ••• 300
37. — Sigfúsar Sigfússonar frá Eyvindará 800
38. — Steinnnnar Sigurðardóttur, ekkju

Magnúsar Vigfússonar .................... 600
39. — Margrjetar Jónsdóttur, ekkjn Pórð-

ar vitavarðar Þórðarsonar ............ 300

Flyt ... 15500 85596,88 63374,73



Þingskjal 350 935

kr. kr.

40.

41.
42.
43.
44.

45.
46.

47.

48.
49.

50.

51.
52.

53.

54.

55.
56.

57.
58.

Flntt ...
Til Ágústu Ólafsdóttur, ekkju Magnús- 

ar Gunnarssonar .............................
— Halldóru Pétnrsdóttur Briem . ...
— Kristjönu Benediktsdóttnr ...........
— Bjargar Gnðmnndsdóttnr ............
— Gnðbjargar A. Þorleifsdóttur í

Múlakoti .................... .........................
— Henriette Kjær.....................................
— Helgu Ófeigsdóttnr, ekkjn Árna Za-

karíassonar .....................................
— Gnðrúnar Egilson, 2000 kr., ank

100 kr. með hverju barni hennar i 
ómegð ..............................................

— Gnðjóns Gnðlaugssonar....................
— önnu Bjarnadóttur, ekkjn Hjálmars

Lðrnssonar ... ... ... ...
— Jóhannesar Jörnndssonar hafnsögn-

manns, Hrisey............ ....................
— Halldórn Þórðardóttnr....................
— Vigdísar Bergsteinsdóttnr fyrv. spít-

alarððskonn .....................................
— Sigriðar Magnúsdóttnr hjúkrnnar-

konu........................... ....................
— Gnðleifár Erlendsdóttur fyrv. hjúkr-

unarkonn ..............................................
— Signrðar Pétnrssonar fangavarðar
— Ragnheiðar Erlendsdóttur, ekkju 

Valdimars Daðasonar tollþjóns ...
— Susie Briem, ekkjn Halldórs Briems
— Gunnlangs Indriðasonar veðnrfræð-

íngs ... ... ... ... ... ... ...

15500

300
600
400
400

400
600

400

2400
1200

300

300
600

300

500

300
1000

300
800

700

Á styrkveitingar í II. a.—i. greiðist dýrtfðar- 
uppbót eftir reglum lannalaganna.

j. Til ekkju Jóhanns skálds Signrjónssonar ............
k. Lffeyrir hjónanna á Staðarfelli..................................

III. Dýrtiðarnppbót ð fjðrhæðirnar i I. og II. a.—i. ...

Samtals

85596,88

27300,00

1000,00
3000,00

63374,73

116896.88
70508,64

250780,25
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19. gr.
Til óvissra útgjalda ero veittar 100000 kr.

20. gr.
Til lögboðiooar fyrirframgreiðslo ero veittar 10000 kr.

21. gr.
Til gjalda irið 1931 er veitt:

Samkvæmt 7. gr. ... ... ... ... ............ 1273138.00
— 8. — • • • . • • • • • ••• ••• ... 60000,00
— 9. — • • • • • . •• . . .................... 229200,00
— 10. — • • • • •• • •• • •• ••• ••• ••• 387300,00
— 11. — A. • • • • • • •• 832600,00
— 11. — B. • • • • • • • • • 186000,00

1018600,00
— 12. — • • • • •• ... ... ••• ••• ... 584715,00
— 13. — A. ■ •• • •• ... 527300,00
— 13. — B. • • • • • • • • • 1014850,00
— 13. — C. • • • • • • • •• 375200,00
— 13. — D. • • • • •• 70000,00
— 13. — E. • •• • • • ,.. 1628000,00
— 13. — F. • •• • • • 407500,00
— 13. — G. • • • • • • • • • 281000,00

4303850,00
— 14. - A. • • • • • • ... 302450,00
— 14. — B. • •• • • • • • • 1288025,00

1590475,00
— 15. — • • • • • • • • • • • • ............ ... 291910,00
— 16. — • •• • ■ • • • • • • • • •• ••• • • 1 1700760,00
— 17. — ... ... • •• • • • .................... 982400,00

18. — • •• • •• • •• • • • .•• ••• ••• 250780,25
— 19. — • •• • • • • • • • • • .................... 100000.00
— 20. — ... ... ... ... .................... 10000,00

Eo tekjor eru úætlaðar
Samkvæmt 2. gr. • •• • •• • •• • •• •.......... .. 12440000,00

— 3. — • •• • •• • •• ... .......... . 34600,00
— 4. — • • • • •• • •• ••• ••• ••• 112000,00
— 5. — • •• ... • •• • •• ••• ••• ••• 170000,00

12783128,25

12756600,00

Tekjohalli kr. 26528,25
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22. gr.
Sfjórninni er heimilt:

I. Að greiða Eimskipafélagi íslftnds allt að 85000 kr. styrk, ef nanðsyn krefur.
II. Að greiða að helmiugi halla þann, sem verða kann á tilraunnm Sambands 

ísl. samvinnnfélaga af að senda frosið kjöt ft erlendan markað hanstið 1930, 
miðað við verð það, er framleiðendnr fft fyrir saltað kjöt. Tilrannin sé fram-
kvæmd i samrftði við landsstjórnina.

III. Að veita styrk i eitt skipti fyrir öll til þess að koma ft stofn osta- og smjör- 
bónm, sem nemi allt að ’/< stofnkostnaðar. Styrknrinn sé þvi aðeins 
greiddnr, að fyrirtækið sé fullbúið til starfræksln.

IV. Að greiða séra Kjartani Helgasyni fyrrv. prófasti I Hrnna fnli prestslann. 
V, Að veita Halldóri Arnórssyni nmbúðasmið eftirgjöf ft eftirstöðvnm af við-

lagasjóðslftni, 5500 kr.
VI. Að veita eftirgjöf ft eftirstöðvnm af viðlagasjóðsláni Ostagerðarfélags ön- 

firðinga, kr. 9141,67.
VII. Að ganga i ftbyrgð fyrir allt að 620 þús. kr. lftni fyrir Siglufjarðarkanpstað 

til raforknveitn, gegn þeim tryggingnm, er rikisstjórnin metnr gildar, enda 
ffti Fljótamenn rafmagn hjft orknverinn með kostnaðarverði, svo mikid, 
sem raforknrftðnnantnr landsstjórnarinnar telnr hæfilegt eftir mannfjölda.

VIII. Að ftbyrgjast allt að 40000 kr. húsakanpalftn fyrir kvennaskóla Reykjaviknr, 
gegn þeirri tryggingn, er stjórnin teknr gilda.

IX. Að ftbyrgjast, gegn endnrftbyrgð sýslnnefndar Norðnr-ísafjarðarsýsln, lftn, er 
nemi */s hlntnm kostnaðar við byggingn rftfmagnsstöðvar fyrir Súðaviknr- 
hrepp, allt að 60 þús. kr., enda sé lftnið tekið innanlands.

X. Að ganga i ftbyrgð fyrir allt að 90000 kr. lftni fyrir samvinnnfélag Eskfirð- 
inga, til kanpa ft fiskiskipnm, enda nemi lftnið eigi meira en ’/« af kanp- 
verði skipanna fnllbúinna til fiskveiða. Lftnið skal tryggt með sjftlfsknldar- 
ftbyrgð félagsmanna og ftbyrgð Eskifjarðarhrepps og Suður-Múlasýsln. For- 
stöðnmaðnr félagsins og annar endurskoðandi sknln samþykktir af rfkis- 
stjórninni. Taka verðnr Iftnið i innlendri lánsstofnnn eða innanlands.

23. gr.
Stjórn Landsbankans veitist heimild til að greiða Steinnnni Kristjftns- 

dóttnr, ekkjn Alberts Þórðarsonar bankabókara, 500 kr. 1931, svo og nppbót ft 
þft fjftrhæð, eftir sömu regln og bankinn veitir hana á laun starfsmanna sinna, 
og að greiða Birni Eristjftnssyni nppbót ft eftirlaun hans, eftir sömn reglu.

Stjórninni er heimilt að greiða Þóru Beck, ekkju Þórólfs Becks skipstjóra, 
eftirlann eftir svipnðnm reglnm og Eimskipafélag íslands greiðir ekkjnm skipstjóra 
sinna, og sé npphæðin færð ft útgerðarreikning Esjn.

24. gr.
Ef lög þan verða staðfest, er afgreidd hafa verið frft A'þingi 1930 og 

hafa i för með sér tekjnr eða gjöld fyrir rikissjóð, breytast fjftrhæðirnar tekjn- 
og gjaldamegin samkvæmt þeim Iögnm.

Alpt 1930. A. (42. löggjafarþing). 118
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Allar þær fjárveitingar, sem eigi ern ákveðnar í lögum, öðrum en fjár- 
lögnm, tilskipnnnm, konnngsnrskurðnm eða öðrum gildandi ákvörðnnnm, gilda 
aðeins fyrir fjárhagstimabilið.

Ed. 351. Nefndarálit

nm frv. til laga nm bæjarstjóra á Siglnfirði.

Frá minni hl. allsherjarnefndar.

Nefndin hefir ekki getað orðið sammála nm frv.; meiri hl. leggur á móti 
þvi, að lögleyft sé, að bæjarstjórn Siglufjarðar kjósi sér sjálf bæjarstjóra. Ég tel 
þetta hinsvegar sjálfsagðan hlnt, og það því fremnr, sem allir hinir kanpstaðirnir, 
að einnm nndanskildnm, hafa þennan rétt i nýsamþykktum lögum frá Alþingi.

Ég legg þvi til, að frv. verði samþykkt óbreytt.

Alþingi, 25. marz 1930.

Jón Baldvinsson, 
form.

Nd. 352. Nefndarálit

nm frv. til laga nm vigt á sild.

Frá meiri hlnta sjávarntvegsnefndar.

Frv. þetta er komið frá hv. Ed. Fjórir nefndarmenn ern frv. samþykkir, 
en sá fimmti (ÓTh) er því andvignr. Meiri hlntinn leggnr þvi til, að frv. verði 
samþykkt með þessari

BREYTINGU:

3. gr. orðist svo:
Brot gegn lögnm þessnm varðar sektnm, frá 20 til 2000 kr.

Alþingi, 25. marz 1930.

Sveinn Ólafsson, Signrjón Á. ólafsson, Ásg. Ásgeirsson.
form. frsm. og fnndaskr.

Jóhann Þ. Jósefsson.
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Nd. 353. Nefndarálit

nm frv. til laga um fiskveiðasjóðsgjald.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin leggnr til, að frv. verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGU.
Fyrir 1/*°/o í 1. gr. komi: ’V/o.

Frekari skýrsla i framsögu.

Alþingi, 25. marz 1930.

Sveinn Ólafsson, Ásg. Ásgeirsson. Signrjón Á. Ólafsson,
form., frsm. fnndaskr.

ólafnr Thors, Jóhann Þ. Jósefsson.
með fyrirv.

Nd. 354. Lög

nrn heimild handa rikisstjórninni til að veita lögfræðikandidat Jóni Emil 
ólafssyni embætti á Islandi.

(Afgreidd frá Nd. 26. marz).

1. gr.
Rikisstjórninni skal heimilt að veita lögfræðikandídat Jóni Emil ólafs- 

syni embætti á íslandi.
2. gr.

Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.

Nd. 355. Frumvarp

til laga nm túnyrkju í Nesjum í Hornafirði.

Flntningsm.: Þorleifur Jónsson.

1. gr.
Rikisstjórninni heimilast að greiða Ræktnnarfélagi Nesjabrepps sfyrk 

úr rikissjóði, sem nemi ’/‘ kostnaðar við ræktun á 300 ha. lands til túnyrkjn,



og skal ræktun þessari lokið innan 8 ára fiá þeim degi að telja, sem byrjað 
er á framkvæmdum.

2. gr.
Heimild sú, er 1. gr. veitir, kemur fyrst til framkvæmda þegar hlutað- 

eigendur hafa stofnað ræktunarfélag á samvinnugrundvelli og samþykkt fyrir 
það hefir náð staðfestingu rikisstjórnarinnar.

3. gr.
I samþykkt skal tilgreina, hverjar jarðir og jarðeigendur taka þátt í 

félagsskapnum og hve mikið land sé ætlað til ræktunar á hverju býli, um 
skuidbindingar jarðeiganda og eignarh'öft á býlunum vegna ræktunarinnar, 
um samvinnu um ræktun landsins, stjórn félagsskaparins o. fl.„ er að þessu 
lýtur.

4. gr.
Til framkvæmda ræktuninni heimilast félaginu að taka lán i Búnaðar- 

banka íslands, gegn ábyrgð félagsins og tryggingu í hinu nýyrkta landi, er 
nemi allt að */s kostnaðar, en það, sem ti) vantar (’/« kostnaðar), leggi hlutað- 
eigendur fram sjálfir.

5. gr.
Undirbúningur og eftirlit með ræktun þessari sé faliö Búnaðarfélagi ís- 

lands. Það skal og meta kostnað allan við ræktunina, og má greiða rikis- 
sjóðsstyrkinn eftir þvi mati.
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6. gr.
Heimilt er ríkisstjórninni að greiða styrk þann, er 1. gr. beimilar, 

jafnframt sem verkinu miðar áfram, eftir þvi sem mat Búnaðarfélagsins á- 
kveður hann.

Greinargerð.

Tilgangur þessa frv. er að styðja skipulagsbundinn félagsskap bænda í 
Nesjahreppi i Hornafirði til að efla túnrækt sveitarinnar. Markmið þessa félags- 
skapar yrði að draga úr árlegum rekstrarkostnaði bænda, auka framleiðslumögu- 
leika búanna, bæta framleiddar afurðir þeirra og breyta þeim með vinnu i selj- 
anlegar vörur.

Til er ætlazt, að þátt taki i þessum félagsskap öll býli sveitarinnar, 27 að 
tölu. Er gert ráð fyrir, að meðaltúnaukning á hvert býli nemi 11—12 ha., er 
ræktist upp á 8 árum.

Frá náttúrunnar hendi eru skilyrði til slikra ræktonarframkvæmda mjqg 
góð. Eftir athugunum gerðum á ræktunarskilyrðum sveitarinnar telst svo til, að 
ræktanlegt land þar sé um 3300 ha. Meginhtuti þess er samfellt graslendi, mýrar 
og móar með djúpum og frjóum jarðvegi. Land þetta er af kunnáttumönnum i 
ræktunarmálum álitið að vera eitt af beztu túnræktarsvæðum þessa lands. Engja- 
lönd eru í sveitinni fremur rýr, og einkum gerist nú bin siðari ár erfitt að nytja 
þau, þar sem þau yfirleitt alls ekki eru véltæk, en vinnuafl er dýrt. öflun út-



heysskapar er mjög fólksfrek, svo heimaaflað útheysfóður verður mjög dýrt, borið 
saman við notagildi þess.

Vegna sérstæðrar aðstöðu sveitarinnar viðvikjandi sumarhögum búflár, 
þar sem hún engin afréttarlönd hefir og búfénaður þvi yfirleitt verður að ganga 
i heimahögum sumarlangt, og með tilliti til þess, sem að framan er bent til um 
örðugleika á útvegun verkafólks og hækkandi verðlags á kaupgjaldi, þá er aug- 
Ijóst, að sveitin þarf nú þegar að breyta um búskaparhætti sina. Bændur verða 
að rækta það land, sem þarf undir bú, er framfleytir á sómasamlegan hátt fjöl- 
skyldu þeirra, og auka kúabúin. Með frv. þessu verður lagður grundvöllur til að 
búendurnir geti framkvæmt þessar nauðsynlegu umbætur og breytingar á bú- 
rekstri sinum á næstu 8 árnm. Með félagslegnm samtökum og þeim stnðningi, er 
frv. gerir ráð fyrir, ætti þetta ekki að verða hlutaðeigendum ofvaxið, en að af- 
loknum framkvæmdum bætá fjárhagsafkomu bænda á staðnum.

Ræktað land i Nesjum er um 94 ha„ eða sem svarar til 3,4 ha. á hvert 
býli. Töðufall i meðalári mun vera nálægt 3500 hestburðir, eða sem svarar 36 
hestburðir af ha. Meðalútheysafli sveitarinnar er 6000 hestburðir. Lætnr þá 
nærri, að meðalheyafli á býli sé 345 hestburðir. Til að bændur gætu aflað sama 
fóðurgildis á ræktuðu landi, sem nemur útheysaflanum, þyrfti túnaukningin að 
nema 100 ha., miðað við meðaleftirtekju af ræktuðu landk

Á þeim heyafla hefir verið framfleylt á undanförnum árum sem næst 
þessum búpeningi: 180 nautgripum, 3800 fjár og 280 hrossum.

Meðaleftirtekju af þvi landi, sem gert er ráð fyrir að gefi beina aukning 
á fóðurframleiðsiu hreppsins, sem yrði */» hlutar nýræktarinnar eða 200 ha. ails, 
má reikna 40 hestb. af ha„ eða 8000 hestb. alls.

Yiði miðað við, að bændur fjölguðu af búpeningsgreinunum aðeins naut- 
peningi sinum, þá gæti bústofnsaukningin orðið 200 nautgripir, og myndi þá 
mega telja um 300 mjólkandi kýr á svæðinu, eða 11 kýr að meðaltali á býli. 
Mjólkaudi kýr eru nú aðeins 4 að meðaltali á heimili og nægir mjólk þeirra til 
heimilisnotkunar. Má þvi gera ráð fyrir, að bústofnsaukningin, 7 kýr á meðal- 
heimili, framleiði mjólk til vinnsiu mjólkurafurða til sölu.

Til þess að hagnýta og koma i seljaniega vöru hinni auknu mjólkur- 
framieiðslu, er gert ráð fyrir, að risi upp á félagssvæðinu mjólkurbú, er framleiði 
smjör og osta með öllum nauðsynlegum útbúnaði til framleiðslu á fyrsta flokks 
vörum.

Um kostnaðarhlið þessara framkvæmda má taka fram, að miðað við 
ræktunarkostnað almennt, verður þess að vænta, að ræktunin, framkvæmd i svo 
stórum stil eftir hagkvæmu skipulagi, reynist mjög ódýr. Til jarðvinnslu yrði 
notað jöfnum höndum véla- og hestafl, þannig að bændum geti hagnýzt það 
hestafl, er heimilin hafa, við þau ræktunarstörf, þar sem það reynist hagkvæmara 
en vélanotkunin, svo sem við sáningu, dreifing áburðar. Véiavinnan aftur á móti 
við hina eiginlegu jarðvinnslu, plæging og herfun, og ef til vill að einhverju leyti 
við framræsluna lika. Ætla má, að kostnaður á hvern ha. fari ekki fram úr kr. 
900, að frádregnu verði þeirrar eftirtekju, sem fæst meðan á ræktuninni stendur.

Hinn eiginlegi styrkur, sem hér er farið fram á af opinberu fé, reikn- 
að með hinu áætlaða verði, yrði 360 kr. á ha. En samkvæmt gildándi lögum
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yrði styrkur á framræsln, girðing og ræktun á ha. fast að 300 kr., Og er því
þessi styrknr aðeins 20 */o hærri en hinn almenni ræktunarstyrknr er nú.

Þegar þess er gætt, að hér er nm mikiloverða tilrann að ræða til betra
skipnlags og breyttra búnaðarhátta, virðist ekki nema sanngjarnt, að slíkt fyrir-
tæki njóti nokknrs stnðnings bæði nm styrk og hagkvæmar lánveitingar.

Til þess að tryggja skipnlag og framkvæmd þessa máls er ætlazt til, að 
Búnaðarfélagi Islands sé falinn allnr nndirbúningnr og nmsjón með framkvæmd 
verksins, og ætti það að gerast blntaðeigendnm að kostnaðarlansn, enda yrði 
það jafnframt að hafa á hendi hið sjálísagða eftirlit með viðhaldi ræktnnarinnar 
á meðan hvila á henni sknldbindingar vegna lántökn til fyrirtækisins.

Þiogskjal 355 —356

Ed. 356. Frumvarp

til laga um gagnfræðaskóla.

(Eftir 2. umr. i Ed.).

1. gr.
1 Vestmannaeyjum, Hafnarfirði, Reykjavík, ísafirði og Akureyri skulu 

vera gagnfræðaskólar. Heimilt er ennfremur fyrir landsstjórnina að láta efna 
til gagnfræðaskóla á Siglufirði og Norðfirði, þegar kaupstaðir þessir óska þess 
og uppfylla skilyrði þessara laga.

2. gr.
Markmið gagnfræðaskólanna er að veita ungmennum, sem lokið bafa 

fullnaðarprófi barnafræðslunnar, kost á að afla sér frekari bagnýtrar fræðsln, 
bóklegrar og verklegrar, gera þá nýtari þegna þjóðfélagsins og hæfa til að 
stunda nám í ýmsum sérskólum.

3. gr.
Stofnkostnaður gagnfræðaskólanna greiðist að þrem fimmtu hlutum 

af hlutaðeigandi bæjarfélagi, en að tveim fimmtu hlutum úr rikissjóði, enda 
samþykki kennslumálastjórnin skólastað, uppdrætti og lýsingu af skólahúsinu. 
Bæjarfélög þau, sem nefnd eru í 1. gr., skulu leggja til hæfilega skólalóð og 
leikvöll endurgjaldslaust, en kennslumálastjórnin teikningu, ef þess er óskað.

4. gr.
Gagnfræðaskólar skulu vera samskólar fyrir pilta og stúlkur. Árs- 

deildir mega ekki vera færri en tvær. Auk þess má gagnfræðaskóli, með leyfi 
kennslumálastjórnar, hafa framhaldsnám hinn þriðja vetur i hagnýtum fræð- 
um, eftir þvi sem ákveðið er í reglugerð. Kennsla i hverri ársdeild má ekki 
standa skemur en sex mánuði (sbr. þó 16. gr.), og ekki lengur en sjö og 
hálfan mánuð.
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5. gr-
Inntðkuskilyrði i 1. bekk gagnfræðaskólanna eru þessi: 1. Að hafa 

lokið fullnaðarprófi barnafræðslunnar. 2. Að vera ekki haldinn af næmum 
sjúkdómi. 3. Að vera 14 ára að aldri. Þó getur skólastjóri veitt undanþágu 
frá siðast talda skilyrðinu, ef honum virðist ástæða til, enda sé umsækjandi 
fnllra 13 ára. Heimilt er og að ákveða i reglugerð próf i einstökum náms- 
greinum sem inntökuskilyrði. Ef fleiri sækja um inntöku i einbvern bekk 
gagnfræðaskóla en húsrúm leyfir, ræður prófeinkunn skólavist, samkvæmt 
nánari fyrírmælum i reglugerð.

6- gr-
Kennslan skal .miða að þvi að glæða námfýsi nemenda og koma þeim 

til að starfa á eigin hönd, og. skal um námsefni jafnan höfð hliðsjón af þvi, 
hvað ætla má að komi nemendum að gagni i lifinu. Sérstakt tillit skal taka 
til atvinnuhátta landsins og skólahéraðsins, einkum að loknu fyrsta árs námi.

Þessar námsgreinar skal kenna í gagnfræðaskólum: íslenzku og is- 
lenzkar bókmenntir, sögu, dönsku eða sænsku, ensku, landafræði, náttúrufræði, 
almennan reikning, ásamt undirstöðu i flatarmáli og rúmmálsfræði. Þau atriði 
félags- og lögfræði, sem mest koma við daglegu Hfi. Ennfremur dráttlist, 
söng, iþróttir og hagnýt vinnubrögð.

Heimilt er skólastjórum að veita nemendum undanþágu frá einstökum 
námsgreinum, einkum erlendum tungumálum, enda leggi þeir þá þvi meiri 
stund á önnur námsefni skólans, eftir þvi sem áhugi og hæfileikar benda til.

7. gr.
Eftir nám í fyrsta bekk skal ljúka ársprófi; eftir nám i öðrum bekk 

gagnfræðaprófi. Eftir nám i framhaldsbekk prófi því, sem reglugerð ákveður. 
Skólastjóri ræður skyndiprófum. Þau skulu vera skrifleg og fyrirvaralaus.

8. gr.
Kennarar gagnfræðaskólanna prófa hver i sinni kennslugrein og eru 

prófdómendur hver hjá öðrum við árspróf. Kennslumálaráðuneytið skipar 
prófdómendur við burtfararpróf, og velja þeir verkefnin við prófin.

9. gr.
Fimm manna skólanefnd hefir yfirumsjón hvers gagnfræðaskóla. 

Kýs bæjarstjórn með hlutfallskosningu fjóra menn til þriggja ára, en kennslu- 
málaráðuneytið skipar hinn fimmta, sem jafnframt er formaður, til jafnlangs 
tima. Þó getur kennslumálaráðuneytið falið skólanefnd barnaskólanna umsjón 
gagnfræðaskóla, þegar bæjarstjórn óskar þess.

10. gr.
Hver skólanefnd semur reglugerð fyrir sinn skóla um kennslu, próf og 

annað, er lýtur að starfi skólans, en kennslumálastjórnin staðfestir. Skólanefnd
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skal vera í ráðum með skólastjóra um bóka- og áhaldakaup, annast fjárstjórn 
skólans og gera til kennslumálastjórnarinnar tillögur um skipun skólastjóra 
og ráðningu kennara.

11. gr.
Skólastjórar við gagnfræðaskólana skulu skipaðir af kennslumálaráðu- 

neytinu, að fengnum tillögum hlutaðeigandi skólanefndar. Fasta kennara 
ræður kennslumálaráðuneytið, að fengnum tillögum skólanefndar og skóla- 
stjóra. Heimilt er skólanefnd að segja kennara upp starfí með eins árs fyrir- 
vara. Auk skólastjóra er heimilt að ráða einn fastan kennara fyrir fyrstu 30 
nemendurna og úr þvi einn kennara fyrir hVerja 30 nemendur eftir meðaltali 
siðustu 3 ára. 1 nýjum gagnfræðaskóla skal tala fastráðinna kennara ákveðin 
þrjú fyrstu árin af skólanefnd i samráði við kennslumálastjórnina.

Kennarar, sem ráðnir eru með föstum samningi,.skulu kenna 27 stundir 
á viku, en skólanefnd ákveður kennsluskyldu skólastjóra, með samþykki 
kennslumálastjórnarinnar.

Skólastjóri setur stundakennara fyrir hvert skólaár, með samþykki 
skólanefndar.

12. gr.
Fyrir mánaðardvöl hvers reglulegs nemanda i gagnfræðaskóla skal 

greiða úr rikissjóði í skólasjóð 16 krónur, gegn 24 króna lágmarksframlagi 
úr hlutaðeigandi bæjarsjóði.

Þingskjal 356

13. gr.
Innanbæjarnemendur skulu ganga fyrir öðrum um skólavist og að 

jafnaði njóta ókeypis kennslu. Þó má skólanefnd, þegar sérstök ástæða þykir 
til, með samþykki kennslumálastjórnarinnar ákveða skólagjöld, sem nemi 20 
kr. um skólaárið fyrir stúlku, en 40 kr. fyrir pilt. Aldrei má þó leggja skóla- 
gjald á meira en helming innanbæjarnemenda. Utanbæjarstúlkur greiði 40 kr. 
i skólagjald, en utanbæjarpiltar 80 kr. yfír skólaárið.

14. gr.
Nú eru haldin námsskeið við gagnfræðaskóla i bóklegum eða verk- 

legum fræðum, eigi skemur en 2 mánuði og kennsla hvers nemanda 12 stundir 
á viku eða meira, og skal þá greiða úr rikissjóði 6 kr. fyrir mánaðarkennslu 
hvers nemanda, gegn 9 kr. lágmarksframlagi úr bæjarsjóði. Nemendur greiði 
kennslugjald i hlutfalli við námstimann eftir ákvörðun skólanefndar. Nánari 
fyrírmæli um námsskeið þessi skulu sett i reglugerð hvers gagnfræðaskóla.

15. gr.
BikissjóðstiIIög og hið lögmælta framlag bæjarsjóðs, svo og kennslu- 

gjöld renna í skólasjóð, og stendur hann straum af rekstri skólans. Nú nægja 
ekki þessar tekjur til rekstrar gagnfræðaskóla, og greiðist þá úr hlutaðeigandi 
bæjarsjóði það, sem á vantar rekstrarkostnaðinn.
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16. gr.
í reglugerð fyrir gagnfræðaskóla. í Vestmannaeyjum má ákveða, að 

námstíminn sé skemmri en 6 mánuðir árlega, en þó skulu próf þaðan vera 
bin sömu og við aðra gagnfræðaskóla, enda sé samanlagður kennslutími til 
prófs þar jafnlangur og i öðrum hliðstæðum skólum.

17. gr.
Við gagnfræðaskólann i Reykjavík skipar kenuslumálastjórnin tvo fasta 

starfsmenn, skólastjóra og einn kennara. Skal skólastjóri njóta sömu Iauna- 
kjara og forstöðumaður Kennaraskólans, en kennarinn sömu launakjara og 
fastir kennarar við þann skóla. Laun þeirra greiðast úr rikissjóði, enda 
greiðist enginn rikissjóðsstyrkur fyrir hina fyrstu 30 nemendur þessa skóla. 
Þessi sérstöku hlunnindi gagnfræðaskólans í Reykjavik falla niður um leið og 
þeir menn láta þar af störfum, sem nú gegua þessum embættum.

18. gr.
Rikissjóður lætur á árunum 1930, 1931 og 1932 reisa hús handa gagn- 

fræðaskólanum í Reykjavík. Leggur bærinn til ókeypis lóð, sem kennslumála- 
ráðuneytið tekur gilda, þar sem séð er fyrir eðlilegri vaxtarþörf skólans og 
annara skóla og skyldra stofnana, sem síðar kynni að þykja heppilegt að reisa 
við hlið hans. Ennfremur skal Reykjavíkurbær leggja til vatn með kostnaðar- 
verði úr hitaveitu bæjarins til að hita skólabygginguna. Ríkissjóður leggur fram 
’/s byggingarkostnaðar, allt að 90 þús. kr., en Reykjavikurbær */» hluta.

Meðan ekki er komin til afnota fyrir gagnfræðaskóla Reykjavikur (nú- 
verandi úngmennaskóla) bygging sú, er hér um ræðir, skal Reykjavikurbæ 
skylt að sjá skólanum fyrir húsrúmi, sem kennslumálastjórnin tekur gilt, en 
landsstjórnin greiðir ’/5 húsaleigunnar.

19. gr.
Ungmennafræðsla I kauptúnum og sveitum, sem hvorki þessi lög né 

lög nr. 37 1929, um héraðsskóla, taka til, skal styrkt samkvæmt reglum, er 
kennslumálastjórnin setur, af þvi fé, sem árlega er til þess veitt í fjárlögum.

20. gr.
Lög þessi öðlast gildi að þvi er snertir ákvæði 18. gr. þegar i stað, 

en að öðru leyti 1. okt. 1930.

Alþt. 1930. A. (42. lðggjafarþing). 119
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Ed. 357. Frumvarp

tíl laga um fræðslnmálastjórn.

(Eftir 2. umr. i Ed.).

1. gr.
Kennslumálaráðuneytið heflr yfirstjórn allra kennslu- og skólamála.

2. gr.
Fræðslumálastjóri stýrir framkvæmdum i kennslu- og skólamálum. 

Hann sér nm að gildandi lögum og fyrirmælum um fræðslumál sé hlýtt og 
heimtar allar nauðsynlegar skýrslur um skólahald i landinu.

Álits fræðslumálastjóra skal leitað um öll skólamál, sem undir fræðslu- 
málaráðuneytíð falla. Pó er Háskóli lslands undanskilinn ákvæðum þessara 
laga.

Kennslumálaráðuneytið getur falið fræðslumálastjóra fullnaðarafgreiðslu 
þeirra mála, sem ráðuneytið telur sig ekki þurfa að hafa bein aiskipti af, enda 
sendi hann ráðuneytinu ársfjórðnngslega skrá um þau mál, er þannig hafa 
verið afgreidd.

Nánar skal ákveða i reglugerð um skyldur og störf fræðslumálastjóra.

3. gr.
Laun fræðslumálastjóra skulu vera jöfn launum þeirra embættis- 

manna, sem taldir eru i 1. málsgrein 17. gr. laga nr. 71 1919, um laun 
embættismanna, en skrifstofukostnaður greiðist eftir reikningi, samþykktum 
af ráðuneytinu.

4. gr.
Fyrir barnaskóla, héraðsskóla og gagnfræðaskóla skulu vera skólaráð. 

Fræðslumálastjóri er formaður og framkvæmdarstjóri þeirra. I skólaráði sitja 
auk hans:

1. Fyrir héraðs- og gagnfræðaskóla: Einn maður kosinn af félagi héraðs- 
skólakennara og annar kosinn af föstum kennurum gagnfræðaskóla i 
kaupstöðum.

2. Um skólaráð barnaskóla fer eftir lögum nr. 19 1928, um fræðslumála- 
nefndir.

Ráðuneytið setur reglugerð um kosniugar, skyldur og störf skólaráða.

5. gr.
Skólaráð gera tillögur til kennslumálaráðuneytisins um námsskrár, 

kennslubækur, kennsluáhöld og tilhögun prófa, hvert á sinu sviði.
Kostnaður við skólaráð telst til skrifstofukostnaðar fræðslumálastjóra. 
Skólaráðsmenn gegna störfum endurgjaldslaust.
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6. gr.
Við barnaskóla skal vera kennslueftirlit. Til eftirlitsins skulu skipaðir 

hinir bæfustu barnakennarar, einn fyrir hvert eftirlitssvæði til fimin ára i 
senn. Eftirlitssvæði skulu einkum fara eftir sýslum og kaupstöðum, en þó 
má vikja frá þvi, þegar annað þykir hentara.

Eftirlitsmenn skulu a. m. k. einu sinni á ári koma í hvert skólahérað 
i sinu umdæmi, á þeim tima, sem kennsla fer fram, og senda skólanefnd og 
fræðslumálastjóra árlega skýrslu um fræðsluástand sins béraðs.

Eftirlitskennurum skal skylt að halda þau próf, sem fræðslumála- 
stjórnin fyrirskipar, og veita leiðbeiningar 'um kennslu og skólaskipun. Fræðslu- 
málastjórnin setur í reglugerð nánari ákvæði um starfsvið eftirlitskennara og 
störf þeirra.

7. gr.
Laun og ferðakostnaður eftirlitskennara barnaskólanna greiðist úr ríkis- 

sjóði eftir þeim reglum, sem fræðslumálastjórnin setur. Launa- og ferðakostn- 
aðargreiðslur til þeirra mega ekki fara fram úr 15 þús. kr. á ári, og falla þá 
niður launagreiðslur úr rikissjóði tii prófdómenda samkv. 18. gr. laga nr. 40 
1926, um frædslu barna. Kostnaður, sem af prófum leiðir, greiðist bér eftir úr 
sveitar- eða bæjarsjóðum, enda sknlu skólanefndir skipa prófdómendur.

8. gr.
Til kennslueftirlits við aðra skóla skulu settir skólafróðir menn um 

stundarsakir, eftir þvi sem fé er veitt til þess í Qárlögum.

9. gr.
Fræðslumálastjóri hefir yfirstjórn kennslueftirlitsins og litur eftir skól- 

um sjálfur, eftir þvi sem ástæður leyta.

10. gr.
Fræðslumálastjóri hefir yfirumsjón með þeim skólabókasöfnum og al- 

þýðubókasöfnum, námskeiðum og fyrirlestrum, er styrk fá úr rikissjóði, og 
heimtar um allt þetta árlegar skýrslur.

11. gr.
Fræðslumálastjóri skal árlega gefa út yfirlitsskýrslu um allt skóla- 

bald i landinu.
12. gr.

Lög þessi öðlast gildi þegar í stað. Jafnframt eru úr gildi numin 
ákvæði, er fara i bág við þessi lög.
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Ed. 358. Breytingartillögur

við frv. til laga um sveilabanka og bústofnslánafélög.

Frá meirí hl. landbúnaðarnefndar.

1. Við 7. gr. Greinin orðist svo:
Lán sveitabanka skala eigi veitt til lengri tima en 6 mánaða i einn, 

og venjnlega eigi framlengd lengnr en svo, að allnr lánstiminn verði eitt ár.
Lánin sknln veitt gegn vixlam, skaldabréfam eða í reikningslána- 

viðskiptnm.
2. Við 20. gr. Siðari málsgr. orðist svo:

Lánin skaln veitt gegn 1. veðrétti i búfé lántakanda eða öðrnm 
þeim tryggingnm, er félagsstjórnin teknr gildar. Séu lánin veitt gegn veði i 
búfé eingöngu, mega þau ekki nema meirn en helmingi verðs hins veðsetta 
búfjár eftir verðlagsskrá.

Nd. 359. Frumvarp

til laga um viðauka við lög nr. 24, 15. júni 1926, um bryggjugerð í Borgarnesi. 

Flutningsm.: Bjarni Ásgeirsson.

Hafnarnefnd Borgarness getur ákveðið að taka i sínar bendur og reka 
fyrir reikning bafnarsjóðs alla út- og uppskipun á vörum í kauptúninu. Skal 
hafnarnefnd þá semja gjaldskrá fyrir út- og uppskipun, er atvinnumálaráð- 
herra staðfestir, að fengnu samþykki sýslunefndar Mýrasýslu.

Greinargerö.

Frv. þetta er flutt eftir beiðni hafnarnefndarinnar i Borgarnesi, er telnr 
hagkvæmt að hafa þessa heimild i lögnm.

Ed. 360. Lög _

um greiðslu verkkaups.
(Afgreidd frá Bd. 27. marz).

1. gr.
Verkkaup skal greitt með gjaldgengum peningum starfsmönnum öllum 

og daglaunamönnum við verzlanir, verksmiðjur og náma, hásetum og öðrum
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starfsmönnum á skipum, sem á fiskiveiðar ganga, sildveiðar eða hvalveiðar, 
hvort sem ern seglskip, mótorbátar eða gufuskip, nema verkkaupið sé hhiti 
af aflanum sjálfum, svo og starfsmönnum og daglaunamönnum þeim, er á 
landi vinna hverja þá vinnu, er af útgerð skipanna leiðir, og má eigi greiða 
kaupið með skuldajöfnuði, nema svo hafi áður verið sérstaklega um samið,

Sama er og, ef verk er unnið í ákvæðisvinnu við einhverja þessa at- 
vinnugrein.

2. gr.
Verkafólki, sem vinnur daglaunavinnu í landi við vefksmiðjúr, verzl- 

anir, byggingar, istöku og útgerð og ennfremur við fermingu og affermingu 
skipa og báta, svo og iðnaðarmönnum, er vinna bjá öðrum að iðn sinni, skai 
greitt verkkaupið vikulega að minnsta kosti, nema öðruvisi sé um samið.

Ákvæði um þetta nær þó ekki til venjulegrar sveitavinnu, þar sem 
verkafólkið fær húsnæði og fæði sem hluta verkkaupsins.

3. gr.
Nú vinnur verkafólk slík verk, sem um getur i 2. gr. fyrstu málsgr., 

i ákvæðisvinnu, og skal þá verkkaupið greitt að minnsta kosti viknlega, ef 
verkinu eða verkshluta, sem kauptaxtinn eða umsamin upphæð verkkaups 
miðast við, er lokið á þeim tima, en ella, sé ekki öðruvisi um samið, þegar 
verkinu er lokið.

Sama gildir um iðnaðarmenn, er taka að sér verk og vinna það 
fyrir ákveðið kaup eða taka að sér verk i ákvœðisvinnu, ef iðnaðarmaður 
vinnnr verkið einn eða með venzlamönnum sínum, með atvinnufélaga eða 
með nemendum, er hann hefir tekið til iðnnáms.

4. gr.
Heimilt er verkafólki og iðnaðarmönnum að krefjast þess, að mál út 

af greiðslu verkkaups samkvæmt lögum þessum sæti méðferð einkalögreRlu- 
mála. Má þá reka mál í þeirri þinghá, þar sem verkið hefir verið unnið, og 
skoðast atvinnurekandi eða umboðsmaður hans þar sem aðili, þótt þeir eigi 
heimilisvarnarþing annarsstaðar.

Réttargjöld skulu eigi greidd i málum þessum.

5. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 4, 14. febrúar 1902, um 

greiðslu verkkaups, og lög um viðauka við þau Iög, nr. 55, 31. maí 1927.

6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Nd. 361. Frumvarp

til fjáraukalaga fyrir árið 1929.

(Lagt fyrir Alþingi 1930).

1- gr-
Til viðbótar við gjöld þau, sem veitt eru i fjárlögum fyrir 1929, eru 

veittar samkv. 2.-9. gr. hér á eftir kr. 647416,21.

2. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 11. gr. er veitt:

kr.
3374,34Til undirbúnings rikisprentsmiðju..........................

kr.

3. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 12. gr. er veitt:

Til radio-móttökutækja handa Laugarnesspitala.. 1079,00
Húsaleiga dr. Helga Tómassonar frá september
1928 til mai 1929.................. .................................. 1753,63
Til viðgerðar á húsinu nr. 12 i Kirkjustræti 7000.00
Koslnaður vegna mænusóttar.................................. 3000,00

12832,63

4- gr-
Til viðbótar við gjöldin í 13. gr. er veitt:

Til umbóta og brevtinga á pósthúsinu á lsafirði 25592,08
Til póst- og símahúss i Neskaupstað.................. 17041,20
Til aðgerðar á akbraut að Kristneshælinu........... 300,00

42933,28

5. gr.
Tii viðbótar við gjöldin i 14. gr. er veitt:

Til aðgerðar á búsum á Bergþórsbvoli................... 441.86

Flyt 441,86 59140,25
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

1.
2.

3.

4.
5.

1.
2.

3.
4.
5.

1.

kr.
Flutt 441,86

Til aðgerða á prestssetrinu i Vallanesi.................. 3000,00
Kostnaður við uppfyllingu á kirkjugarði i Rvik 11801,90
Álag á Presthólakirkju ................................. . ... 1500,00
Styrkur til húsmæðraskóla i Þingeyjarsýslu ... 7000,00
Áðgerð og breytingar á Menntaskólanum ........... 26000,00
Aðgerð skólahússins á Eiðum.................................. 10000,00
Til bændaskólans á Hvanneyri ........................... 2280,43
Styrkur handa Hallgrimi Porbergssyni, til að
rannsaka nokkur skólamál i Noregi og Danmörku 1000,00
Til aðgerðar á Kennaraskólanum.......................... 2000,00
Styrkur til rekstrar Laugarvatnsskóla................... 3000,00
Til Laugaskóla: Byggingarstyrkur.......................... 5000,00
Til sama skóla tyrir gólfdúka.................................. 2722,21
Til Knattspyrnufélags Reykjavikur, styrkur til
umbóta á nýkeyptu húsi félagsins.......................... 2000,00

6- gr.
Til viðbótar við gjöldin i 15. gr. er veitt:

Styrkur til Guðm. Kambans .................................. 2400,00
Til listasafnshúss Einars Jónssonar, fyrir girð-
ingarefni.........................................................  d. kr. 1248,90
Til eirsteypu af ýmsum myndum i listasafni
Einars Jónssonar.......................................... d. kr. 2800,00
Styrkur handa söngkór til Danmerkurferðar ... 7500,00
Styrkur handa glimumönnum til Pýzkalandsfarar 2000,00

7. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 16. gr. er veitt:

Til sjómælinga á Húnaflóa ................................. 51537,30
Til húsaleigu, Ijósa og hita i teiknistofu húsa-
meistara rikisins........................................................... 4278,97
Til Skeiðaáveitunnar.................................................. 6000,00
Til flugferða................................................................. 32000,00
Til trjáplöntunar við ýmsar opinberar byggingar 1982,31

8. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 18. gr. er veitt:

Til frú Dómhildar Jóhannsdóttur, ekkju Magn-
úsar Kristjánssonar ráðherra............ ..............................1680,00

Flyt 1680,00

kr.
59140,25

77746,40

15948,90

95798,58

248634,13
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Flutt
kr.

1680,00
kr.

248634,13
2. Til frú Ragnheiðar Bjarnadóttnr, ekkju Þorleifs 

Jónssonar póstmeistara, frá 1. mai ... ........... 933,32
3. Til frú Sigríðar Blöndal, ekkju Björns Blöndals, 

fyrrv. héraðsl. ... ................................................... 420,00
4. Til Jakobs Björnssonar, fyrrv. sildarmatsmanns, 

frá 1. marz til 31. des............................................. 1866,66
5. Til Sigurðar Péturs&onar, fyrrv. fangavarðar, frá

1. julí ••• ■•• ••• ••• ••• ••• •■■ ••■< ■•* ••• 700,00
6. Til frú Halldóru Þórðardóttur, ekkju Gísla Guð- 

mundssonar gerlafræðings, frá V10 1928 ........... 1030,00
7. Til Sig. H. Kvarans, fyrrv. héraðsl., frá 1. júni... 330,71
8. Til frú Kristbjargar Marteinsdóttur, ekkju Sig- 

urðar Jónssonar ráðherra, frá 1. júni.................. 490,00
9. Til frú Guðriðar Helgadóttur, ekkju sira Jóhs.

L. L. Jóhannssonar, frá .1. april .......................... 453,60
10. Til ungfrú Sigriðar Magnúsdóttur, hjúkrunarkonu, 

frá 1. okt........................................................................ 175,00
8079,29

9. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 19. gr. er veitt:

1. Kostnaöur við för 5. bekkinga Menntaskólans til 
Hornafjarðar.................................................. ........... 2500,00

2. Greiðsla til hátiðanefndar Alþingis til undirbún- 
ings hátiðarinnar......................................................... 128126,00

3. Til Magnúsar Torfasonar sýslumanns, til utan- 
farar • • • ••• ■ •• •«• ••• . •• ••• ••• ••• ••• ... 3000,00

4 Greiðsla til húsameistara, vegna alþingishátíðar- 
innar, til flutnings og byggingar húsa á Þingvöll-
um o. fl.......................................................................... 136872,44

5. Greiðsla til vegamálastjóra, til ýmsra aðgerða á 
Þingvöllum vegna alþingishátiðarinnar................. 44188,20

6. Til undirbúnings lögskipaðrar réttritunar .......... 1000,00
7. Til útgáfu rikisgjaldaskýrslna árin 1925 og 1927 6756,00
8. Til kostnaðar við kirkjumálanefnd........................ 7100,00
9. Til greiðslu á tunnutolli 1919.................................. 61160,15

390702,79

Samtals... 647416,21
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Athugasemdir við framvarpið.

Um 2. gr.
1. Rtkisprentsmiðjan tók til starfa nú nm nýárið, en áðnr en kanp fórn fram 

á Gatenberg þnrfti að gera ýmiskonar rannsóknir viðvikjandi þessn máli, 
og ern þetta útgjöld við nndirbúning þénnan. Þar sem rikisprentsmiðjan á 
að verða sjálfstætt fyrirtæki, gæti komið til mála að prentsmiðjan tæki að 
sér þennan kostnað, ef Alþingi sýndist það rétt leið.

Um 3. gr.
1. Vegna sjúklinganna á Langarnesi hefir verið keypt vandað útvarpstæki, til 

að anka heimilisgleði þeirra.
2. Húsaleign Helga Tómassonar varð að greiða frá þvi hann kom til að nndir- 

búa starfræksln spítalans og þar til hann flntti í hús það, er landið lét reisa 
handa lækninnm við nýja Klepp.

3. Dyravórðnr Háskólans hefii haft ókeypis bústað i húsinn nr. 12 I Kirkjn- 
stræti, sem er eign ríkissjóðs. Þessn húsi hefir verið illa viðhaldið og lá 
nndir stórskemmdnm af þakleka o. fl. Húsið allt og ibúðarherbergin vern svo 
af sér gengin, að hinn nýi dyravörðnr, sem tók við dyravarðarstöðnnni sið- 
astliðið hanst, treystist ekki til að flytja i húsið eins og það var. Var þá ekki 
annað fyrir en að greiða fyrir hann húsaleign á öðrnm stað. Var því talið 
réttara að bíða ekki með aðgerð á húsinn, sem ek'ki varð hjá komizt hvort 
sem var. Enda ódýrara fyrir rikissjóð heldnr en að greiða húsaleign fyrir 
dyravörðinn úti i bæ og láta þessa eign skemmast meira en orðið var.

4. Fram að þessn hefir verið haldið áfram eldri venjn að styrkjs að nokkrn 
fátæka sjúklinga með mænnveiki.

Um 4. gr.
1. Vegna þess að húsrúm það, sem notað var til póstafgreiðsln á ísafirði, var 

allsendis ófallnægjandi, en gott karp banðst þar á stórn og að ýmsn leyti 
vönduðn og vel byggðn húsi, var það keypt, en þar sem á þvi varð að gera 
mjög miklar breytingar til þess að gera það hæft og hentngt sem pósthús, 
varð að verja til þess þessn fé.

2. Þessn fé var varið til þess að kaupa hús til síma- og póstafgreiðsln i Nes- 
kanpstað og breyta þvi eins og þnrfti til þess að gera það hæft og hentngt 
i þessn skyni.

3. Eftir að Kristneshælið var byggt, óx mjög nmferð nm þann hlnta af sýsln- 
vegi Eyfirðinga, sem liggnr milli Aknreyrar og Kristness. Þoldi hann ekki 
nmferðina og var orðinn litt fær af sliti. Þótti ekki annað gerlegt en að láta 
gera við kafia af vegi þessnm vegna Kristneshælis.

Um 5. gr.
1. Húsið á Bergþórshvoli hefir verið gert nokkrn veglegra en venjnlegt prests-
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setar, vegna þess hve merkar sögustaður það er. Er eyðsla þessi i því sam- 
bandi.

2. Hús það, sem keypt var á Vallanesi, er að visu mjög stórt, en var svo kalt 
og óþægilegt til ibúðar, að núverandi sóknarprestar gat ekki haldizt við i 
húsina nema þessi viðgerð væri framkvæmd.

3. Kirkjngarðarinn hefir enn sem fyrr þurft mikillar aðgerðar við, en ekki varð 
komizt hjá að halda áfram nppfyllinganni.

4. Söfnuðurinn tók að sér Presthólakirkju, sem var i mjög slæma ástandi, gegn 
þvi að fá þetta álag.

5. Viðbótarstyrkur til að Ijúka við húsmæðraskóla Þingeyinga, var greiddur að 
hálfu, eins og styrkur sá, sem þingið veitti, gegn jafnmikla framlagi frá sýslu- 
sjóði og sýslabúum. Skólinn er nú tekinn til starfa og gengnr einkar vel.

6. Viðgerð Menntaskólans hefir haldið áfram árið sem ieið og verður væntan- 
lega lokið nú i ár. Hefir verið gerð gagngerð umbót á miklnm hluta aðal- 
hússins, en einkum á bókhlöðanni, sem fram að þessa hefir verið til frem- 
ur litils gagns fyrir skólann, og er bókhlaðan nú komin i svo gott horf, að 
litln mun þar þurfa við að bæta nm langa framtið.

7. Skólahúsið á Eiðam og hið gamla hús á staðnnm, sem bústjórinn býr nú i, 
þurftu bæði umbóta við, einknm timbnrhúsið, og eyddist þessi apphæð til 
þess.

8. Upphæð þessi er það, sem gjöld skólans fóru fram úr áætlnn 1928. Vorn 
það einkum gjöld til verklegs náms, sem ollu þessari nmframgreiðsln, en það 
var kr. 1529.90 af npphæðinni. Má vera að réttara hefði verið að setja þetta 
sem umfraragreiðsln á hlataðeigandi fjárlagaliðam.

9. Hallgrimi Þorbergssyni fjárræktarmanni var veittur þessi styrkur til að kynna 
sér skóla fyrir smábændur og nýbýlismenn. Er ætlazt til þess, að hann geti 
orðið leiðbeinandi í þessum efnura hér á landi.

10. Þingið hefir veitt nokkurt fé til aðgerðar á Kennaraskólanum, og byrjaði sú 
aðgerð árið sem íeið, en verðar væntanlega lokið nú i ár.

11. Laugarvatnsskóli var styrktnr siðastliðið ár eftir tölu nemenda i sömu hlut- 
föllnm og við aðra héraðsskóla.

12. og 13. Loklð var við bygginga Laugaskóla árið sem leið og er þetta greiðsla 
i þvi skyni. Ennfremur var vcitt fé til að leggja gólfdúka á steingólfin í 
Laugaskóla, með þvi að það bafði komið i Ijós, að óhollusta stafaði afdúk- 
lansum gólfara fyrir skólafólkið.

14. Knattspyrnnfélag Reykjavikur hefir tilfinnanlega skort húsnæði. Nú hefir það 
nýlega ráðizt i að kaupa >Báruna«. Húsið þurfti mikilla endurbóta, og hefir þetta 
allt orðið þungur baggi á félaginu. Hins vegar hefir þetta félag annið mjög 
þarft verk með útbreiðsln allskonar iþrótta. Bæjarsjóður Reykjavíknr hefir 
veitt félaginu talsverðan fjárstyrk vegna húskanpanna, þótti og rétt að rikis- 
sjóðnr veitti félaginu þessa litlu fjárhæð gegn þvi að félagið greiddi fyrir 
fólki utan af landi, sem dvelur nm stnndarsakir i Reykjavik, með þvi að 
veita kennslu og aðgang að félagsskapnam.
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Um 6. gr.
2. Nauðsyn þótti að setja smekklega en Ódýra girðingu utan nm lóð þá, er 

fylgir listasafni Einars Jónssonar.
3. Einar Jónsson hefir smátt og smátt fengið snmar minni myndir sinar eir- 

steyptar, stnndnm með gjöfnm einstakra manna, stnndnm með framlagi úr 
landssjóði, og var lagt til þess að þessn sinni.

5. Kostnaðnr glímnmanna varð svo mikill í Þýzkalandi, að eigi þótti fsert ann- 
að eftir atviknm en rélta þeim hjálparhönd.

Um 7. gr.
1. Samkv. beiðni atvmrn. hefir verið ávisað 1. okt. 1929 kr. 300.00, 21. okt. 

kr. 7500 og 23. nóv. 297.34. Meira sést ekki vera greitt að tilhlntnn atvmrn. 
Ank þessa var sendiherrann í Kanpœh. 1. okt. 1929 beðinn að borga Fríðriki 
ólafssyni skipstjóra 300 kr. á mánnði meðan hann dveldi ytra við sjómæl- 
inganám, en hvað sú npphæð hefir orðið, er óknnnngt.

2. Þarfnast ekki skýringa.
3. Samkv. beiðni atvmrn. hafa Búnaðarfélagi íslands vegna Skeiðaáveitnnnar 

verið greiddar 6000 kr. 12. júni 1929, npp í væntanleg útgjöld við efnis- 
kanp o. fl„ vegna upptökn vatns i aðalsknrð Skeiðaáveitnnnar. Skeiðaáveitan 
fékk loforð ráduneytisins með bréfi 10. s. m. nm allt að 9000 kr. tillag úr ríkis- 
sjóði, til þess að borga aðfengið efni og verkstjórn við framkvæmd nanð- 
synlegra mannvirkja, til þess að ná vatni i aðfærslnsknrð Skeiðaáveitunnar. 
Var þetta gert eftir tillögnm Bón.fél. íslands, með þvi að sýnt þófti, að ef 
ekkert væri að gert fengist ekkert vatn til áveitnnnar.

4. Þessar 32000 kr. vorn greiddar með kr. 10000 31. ágúst 1929 og kr. 22000
3. okt. s. á. Af siðari npphæðinni vorn 10000 kr. greiddar samkv. áskornn 
alþingismanna. en 12000 kr. samkv. áskornn frá miðstjórn Sjálfstæðisflokks- 
ins og var fé þetta allt notað til að halda úti fingvélnm þeim, sem hér vorn 
i ferðnm síðastliðið snmar, bæði til pósts og farþegaflntnings og sildarleitar. 
Ennfremnr var aðalpóstmeistara falið að greiða til flngferðanna 10000 kr. úr 
póstsjóði, sem mnn hafa verið gert.

5. Gerð var tilrann siðastliðið vor að planta trjáplöntnm á lóðnm rikisins, svo 
sem Arnarhólstúni, við stjórnarráðið, menntaskólann, landsbókasafnið, kenn- 
araskólann og málleysingjaskólann. Stóð Signrðnr Signrðsson búnaðarm.stj. 
fyrir þessn verki, og lítnr út fyrir að það mnni vei gefast.

Um 8. gr.
1.—10. Samskonar ijárveitingar ern frá 1. jan. 1930 teknar npp i fjárlög.

Um 9. gr.
1. Siðastliðið vor var tekm npp sú venja, að 5. bekkingar úr báðnm mennta- 

skólnnnm, fengn tækifæri til að fara ferð i 10 daga, með náttúrnfræðiskenn- 
nrnm sinnm, til að kynnast landinn og náttúrn þess, þar sem fegnrð er 
mikil og margt að læra. Vorn í þessn skyni keypt tjöld og ýmiskonar út-
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búnaðnr handa báðum skólanam og verðar það varanleg eign þeirra, og 
væntanlega notað á hverjn ári. Verðnr þvi fremur lítill árlegur kostnaður 
við ferðir þessar framvegis, þótt þeim verði haldið áfram, sem liklegt þykir.

6. Lengi hafði verið nikill glnndroði á réttritan í landinn, og hafði ekki tekizt 
þrátt fyrir itarlegar tilrannir, að fá nokknrt samkomnlag nm málið. En í 
rann og vern vantaði aðeins herzlnmnninn að fá samkomnlag meðal hinna 
málfróðnstn manna nm ákveðna réttritnn, er væri eins nærri fornmálinn og 
eðli tnngnnnar leyfir. Var málinn siðan lokifi með þeim hætti, sem allar 
liknr benda til að varað geti nm iangan aldnr.

7. Nefnd sú, er vann vetnrinn 1927 —28 að því að skýra fyrir þjóðinni nánar 
en nokkrn sinni hafði verið gert áður, til hvers fé landssjóðs sé varið, hafði 
gefið út hina fyrstn ýtarlegn skýrsln er til var nm þetta efni. Síðan hélt rikis- 
bókari Einar Markússon áfram þessn staffi fyrir árin 1925 og 1927.

8. Kirkjnmálanefnd hefir nú starfað nokknrn hluta úr tveim vetrnm og gengið 
frá allmörgnm og snmnm mjög merkilegnm frnmvörpnm, er snm hafa verið 
lögð fyrir þetta þing, og þó fleiri, sem enn verða lögð fram á þessn þingi. 
Með þvi að i nefnd þessari eiga sæti bæði fulltrúar presta og leikmanna má 
vænta þess, að npp af starfi nefndarinnar mnni á næstn árnm spretta margs- 
konar ný löggjöf nm kirkjnleg málefni landsins. Var þess þvi fremnr þörf, 
þar sem kirkjan hefir um alllanga stnnd litið tækifæri haft til að bera á- 
hngamál sín fram á þingi þjóðarinnar.

9. Samningsbnndin greiðsla til Norðmanna.

Ed. 362. Frumvarp

til laga um bókhald.

(Eftir 2. umr. í Ed.).

1. gr.
Bókhaldsskyldir eru allir þeir, sem taldir eru i 2. gr. þessara Iaga, 

með þeim undantekningum, sem um getur i 3. gr.

2. gr.
1 Kaupmenn, en kaupmaður er hver sá talinn í þessum lögum, sem hefir 

atvinnu af þvi að selja vörur, verðbréf og hverskonar lausafé eða fast- 
eignir, sem hann hefir í þvi skyni keypt.

2. Hlutafélög öll, kaupfélög, pöntunarfélög og samvinnufélög.
3. Bankar, sparisjóðir, vixlarar og vátryggingarfélög.
4. Umboðssalar, farandsalar, mat-, gisti- og veitingasalar, brytar, lyf- 

salar, forleggjarar, blaðaútgefendur.
5. Iðnrekendur allir, bæði handiðnaðar og verksmiðjuiðnaðar, þar með taldir
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gas- og vatnsinnlagningarmenn, rafmagnsvirkjar, bakarar, klæðskerar, rak- 
arar, gosdrykkja- og ölgerðarmenn, rekendur hárgreiðslustofnana, lýsis- 
og sildarbræðslna, þvotta- og baðhúsa, rjómabúa, íshúsa, vatns- og raf- 
magnsveitna.

6. Þeir, sem reka útgerð til fiskiveiða, manna- og vöruflutninga og fisk- 
verkun.

7. Vöru- og skipamiðlarar, afgreiðslumenn skipa og þeir, sem hafa at- 
vinnu af að geyma vörur fyrir aðra.

8. Þeir, sem hafa atvinnu af rekstri bifreiða til mann- eða vöruflutninga.
9. Rekendur kvikmyndahúsa, leikhúsa, hringleikahúsa (cirkus) og fjöl- 

leikahúsa (varieté).
10. Þeir, sem taka að sér að flytja mál fyrir dómstólum eða gegna öðr- 

um málaflutningsmannsstörfum.
11. Byggingameistarar, verkfræðingar og aðrir, er taka að sér að reisa hús 

og gera önnur mannvirki, eða gegna öðrum byggingameistara- og verk- 
fræðingastörfum.

12. Þeir, sem hafa atvinnu af þvi að lána öðrum fé.
13. Þeir, sem hafa atvinnu af að sjá um jarðarfarir.

Læknum í kaupstöðum, er reka sjálfstæða atvinnu, svo og prestum í kaup- 
stöðmn er skylt að halda sjóðbók.

3. gr.
Undanskildir bókhaldsskyldu eru þó þeir, er hér greinir:

1. Mat- og veitingasali, sem að staðaldri rekur fyrirtæki með aðstoð konu 
sinnar, barna innan 16 ára aldurs og tveggja aðstoðarmanna eða færri, 
og bryti, sem ekki rekur sjálfstæða atvinnu.

2. Handiðnarmaður, sem að staðaldri aðeins selur handavinnu sjálfs sin, 
konu sinnar, barna innan 16 ára aldurs og tveggja aðstoðarmanna eða 
færri.

3. Útgerðarmenn, einn eða fleiri, er reka fiskiveiðar eða mann- og vöru- 
flutninga á 2 bátmn eða færri, undir 6 smál. brúttó hvor, eða aðeins 
einu skipi undir 20 smál. brúttó.

4. Sá, sem rekur fiskverkun með konu sinni, börnum innan 16 ára aldurs 
og fjórum mönnum öðrum eða færri.

5. Þeir, sem eigi reka fleiri en tvær bifreiðar til mann- eða vöruflutninga.
6. Þeir byggingameistarar, málaflutningsmenn og verkfræðingar, sem ekki 

reka sjálfstæða atvinnu.

4. gr.
Allir þeir, sem bókhaldsskyldir eru samkvæmt 2. gr. og 3. gr., skulu 

hafa tvöfalt bókhald, en þessu ákvæði er fullnægt með færslu þeirra bóka 
og yfirlitsreikninga, sem um getur í 5.-—8. gr.

Lögreglustjórum er þó heimilt að veita smáatvinnurekendum, sem ekki 
fallá undir ákvæði 3. greinar þessara laga, undanþágu til allt að 5 ára í senn frá 
þvi að færa bækur sínar eftir reglum tvöfaldrar bókfærslu. Þeir, sem undanþágu
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beiðast, skulu faera gild rök fyrir því, að það sé þeim, einhverra hluta vegna, mn 
megn að færa tvöfalt bókhald. Einkum á þetta ákvæði við um þá, sem þegar 
hafa byrjað atvinnurekstur, er lög þessi öðlast gildi. Bókhaldi þeirra, sem und- 
anþágu fá, skal þó vera þannig fyrir komið, að það gefi greinilegar upplýsingar 
um f járhag þeirra.

5. gr.
Frumbækur.

í þær séu færð öll verzlunarviðskipti, önnur en þau, er hönd selur 
hendi daglega jafnskjótt og þau fara fram.. I bók þessa skal rita nöfn 
þeirra, er hafa afhent og móttekið vöruna er hún var seld (= lánuð) eða 
keypt (= lögð inn), og sömuleiðis fyrir hvers reikning hún er úttekin eða 
innlögð og ennfremur verð hennar.

Samrit af viðskiptunum eins og þau eru bókuð i frumbókina skal 
ætið láta skiptavini í té, i hvert sinn er einhver viðskipti fara fram bóklega, 
nemi þau meiru en 2 krónum.

6. gr.
Sjóðbók.

1 hana séu færðar allar sjóðgreiðslur. Hver greiðsla færist sérstak- 
lega, þó er leyfilegt að færa i einu lagi fjárhæðir þær, er inn koma daglega 
vegna sölu gegn staðgreiðslu. Þeir, sem hafa sjálfvinnandi peningakassa, 
geymi renninginn með ástimplaðri niðurstöðutölu sem fylgiskjal með inn- 
færslunni. Ennfremur er stærri fyrirtækjum leyfilegt að færa undirbækur 
yfir sjóðgreiðslur, enda sé færslu þeirra hagað á sama hátt og sjálfrar 
sjóðbókarinnar. Skylt er að færa niðurstöðutölur undirbókanna daglega í 
sjálfa sjóðbókina, og sé i henni vísað til undirbókanna til sönnunar færsl- 
unum. Fyigiskjöl öll með sjóðgreiðslum séu tölusett og til þeirra visað í 
sjóðbókinni eða sjóðdagbókinni eða undirbókum þeirra, og þau síðan geymd í 
réttri töluröð.

Ennfremur sé í sjóðbók vísað til mótfærslna eða tilsvarandi færslna 
í öðrum bókum (t. d. viðskiptamannabók, sjá 7. gr., aðalbók, sjá 8. gr., 
frumbókmn o. s. frv.).

Sjóðbók skal vera innbundin og tölusett.
Undirbækur við sjóðbók mega vera lausblaðabækur.

7. gr.
Viðskiptamannabók.

1 henni skal færður sérstakur reikningur yfir viðskipti við hvern 
viðskiptamann, önnur en þau, er hönd selur hendi. í bókina skulu við- 
skipti þau, sem færð eru i frumbækurnar, skráð á sama hátt og þar, eða
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samanlagðar fjárhæðir þær í krónum og aurum, er úttekt eða innlegg 
nemur í hvert sinn samkvæmt frumbókunum. •— Þó er leyfilegt, sé um 
uttekt að ræða, sem samið er um, að greiða skuli að fullu viku- eða mán- 
aðarlega, að færa i viðskiptamannabókina samanlagðar fjárhæðir þær, 
sem úttekt hvers viðskiptamanns hefir numið um vikuna eða mánuðinn 
samkv. frumhókunum, ennfremur að færa sameiginlegan reikning i við- 
skiptamannabók fyrir'alla þá viðskiptamenn, sem aðeins hafa slik viðskipti.

Við færslu á viðskiptamannabók sé ætíð visað til mótfærslna eða til- 
svarandi færslna i öðrum bókum (t. d. sjóðbók, aðalbók, frumbókum 
c s. frv.).

Nota má lausblaðabækur sem viðskiptamannabækur, en þó því aðeins, 
að þá sé færður sameiginlegur viðskiptareikningur fyrir alla viðskiptamenn, 
er reikning hafa í viðskiptamannabók, í aðalbók, dagbók eða sjóðdagbók 
(sjá 8. gr.). I reikning þennan má færa úttekt og innlegg viðskiptamanna 
samandregið eftir frumbókunum og öðrum bókum, enda sé vísað til þeirra 
til sönnunar færslunum.

8. gr.
Skylt er að færa eftirgreinda yfirlitsreikninga um reksturinn:

1. Reikning(a), er sýni brúttótekjur (t. d. i verzlunum reikningur yfir 
keyptar og seldar vörur, í framleiðslufyrirtækjum reikningur yfir seld- 
ar afurðir o. s. frv.).

2. Reikning(a), er sýni rekstrarkostnað.
3. Reikning(a), er sýni víxlaviðskipti (víxlareikning, accept-reikning).
4. Reikning(a), er sýni framlög og úttekt eiganda (eigenda) til og frá 

fyrirtækinu í peningum eða öðrum verðmætum.
5. Reikning(a), er sýni, hve mikið fé er lagt í byggingar, skip, áhöld og 

aðrar eignir, sem ætlaðar eru til stöðugrar notkunar við reksturinn.
6. Aðra þá reikninga, sem í hverju einstöku dæmi eru nauðsynlegir til 

þess, að því grundvallaratriði tvöfaldrar bókfærslu verði fylgt, að hver 
fjárhæð sé færð á tveimur stöðum.

Reikningar þessir skulu færðir i sérstakri tölusettri, bundinni bók, 
aðalbók, dagbók, eða í sjóðbók, sem þá nefnist sjóðdagbók. Við færslu í 
reikninga þessa sé ætíð vísað til mótfærslna eða tilsvarandi færslna í öðr- 
um bókum (t. d. sjóðbók, viðskiptamannabók, frumbókum o. s. frv.).

9. gr.
Allir þeir, sem bókhaldsskyldir eru samkv. lögum þessum, eru skyld- 

ir að gera yfirlit um efnahag sinn (efnahagsreikning) einu sinni á hverju 
almanaksári, ásamt yfirlitsreikningi um reksturinn á undanfarandi reikn- 
ingsári.

í Reykjavik séu reikningar þessir fullgerðir og undirskrifaðir 1 mán- 
uði eftir lok reikningsársins, en annarsstaðar á landinu 2 mánuðum. Lög- 
íeglustjórum er heimilt að veita undanþágu frá þessu ákvæði, ef brýnar



ástæður eru fyrir hendi, en þó sé reikningsuppgerð ætíð lokið 3 mánuðum 
eftir lok reikningsárs.

Reikningarnir séu færðir í sérstaka löggilta bók, efnahagsbók, i sjóð- 
dagbók eða aðalbók, ef þær eru löggiltar.

Við samning reikninganna sé til sönnunar vísað til bóka þeirra, sem 
færðar eru.
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10. gr.
Á efnahagsreikningi séu tilfærðar allar eignir og skuldir hlutaðeig- 

anda, eins og þær eru i lok reikningsársins.
Eignir ber að tilfæra með þeirri fjárhæð, er raunverulega svarar til 

■verðmætis þeirra.
Óvissar kröfur séu tilfærðar með nafnverði, og síðan í sjálfum efna- 

hagsreikningnum gerður frádráttur fyrir þeirri fjárhæð, sem sýnt þykir, 
að eigi muni greiðast. Kröfur, sem fyrndar eru að lögum, má eigi tilfæra 
sem eignir á efnahagsreikningi.

11. gr.
Efnahagsreikningi fylgi greinargerð um allar veðsetningar á eignum 

hlntaðeiganda, að svo miklu Ieyti, sem greindur reikningur ber slikt ekki 
með sér, ennfremur allar ábyrgðir, er hann hefir tekizt á hendur fyrir 
aðra.

12. gr.
Sjálfráðir eru menn, hverjar bækur þeir færa aðrar en þær, sem 

fyrirskipaðar eru i lögum þessum.

13. gr.
Eigi má rita i bækur þær, sem fyrirskipaðar eru með lögum þessum 

— aðrar en frumbækur — með blýanti. Ennfremur eigi skafa út eðá gera 
á annan hátt með ásetningi ólæsilegt það, sem eitt sinn hefir verið i þær 
skráð, eða rita ofan i skriftina, svo að ólæsilegt verði það, er áður stóð, 
enda þótt fyrst hafi misritazt af vangá. Þurfi að gera breytingu á því, sem 
eitt sinn er ritað, skal annaðhvort leiðrétta það með annari innfærslu, er 
komi til jafnaðar annarsvegar við það, er ofritað var hinsvegar, eða bæti 
þvi við, er vanritazt hafði, eða þá þannig, að strika út það, sem rangt 
várð, án þess að ólæsilegt verði það, er út var strikað, en rita leiðrétting- 
una milli lina eða á spássíu, eftir því sem bezt hentar.

Eigi má rifa eða á annan hátt losa blöð úr þeim innbundnum bók- 
um, sem fyrirskipaðar eru með lögum þessum.

14. gr.
Skylt er hverjum bókhaldsskyldum að geyma i skipulegri röð öll 

bréf og simskeyti, er honum berast viðkomandi atvinnu hans, og ennfrem- 
ur að halda eftir samriti af öllum þeim bréfum og símskeytum, er hann
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ritar og sendir öðrum bókhaldsskyldum viðkomandí atvínnunní, og geyma 
eftir sömu reglum.

15. gr.
Allar þær bækur, sem fyrirskípaðar eru með lögum þessum, ásamt 

fylgiskjölum, svo og bréf þau og símskeyti, samrit bréfa og símskeyta, sem 
um ræðir i næstu grein hér á undan, séu geymdar í 10 ár frá því siðast er 
ritað í bækurnar og bréfin, eða simskeytin móttekin eða send.

16. gr.
Nú er skuldar krafizt innan þriggja missira frá því er hún varð til, 

og skal þá það, sem skráð er í bækur þær, sem fyrirskipaðar eru með lög- 
um þessum, hafa það sönnunargildi, ef bækurnar eru vel og skipulega rit- 
aðar, og engin atvik liggja lil, þau er gera bókunina grunsama, að álíta 
skal það rétt, er i þeim stendur, ef aðili sá, er i hlut á, vill eigi synja fyrir 
með eiði, að rétt sé bókað. Nú er liann dauður, eða að hann getur ekki 
eiðinn unnið sakir vitfirringar eða þviumlíks, og má þá, ef engin atvik 
liggja svo til, að þau geri það ísjárvert, dæma eiganda eða umráðamanni 
fyrirtækisins heimilt að sanna sitt mál með eiði sinum, eða eiði þess manns, 
er í bækurnar hafði ritað það, er um var þrætt.

Að þeim fresti liðnum, sem að ofan er nefndur, missa bækur þær, 
sem fyrirskipaðar eru með lögum þessum, það sérstaka sönnunargildi, er 
þeim er veitt samkvæmt þessari grein, þó aðeins gagnvart skiptavinum, 
sem sjálfir eru ekki bókhaldsskyldir; en í viðskiptum milli bókhaldsskyldra 
halda bækurnar gildi sinu án tillits til frests þess, er að framan var 
nefndur.

Nú eru báðir málsaðilar bókhaldsskyldir, og stendur sín innfærsla 
tm sama efnið í bókum hvors um sig, en ber eigi saman, þá hefir hvorug 
mnfærslan sérstakt sönnunargildi.

Nú er fjárhæð færð i fleiri bækur en eina hjá sama manni (fyrir- 
tæki) og bókunum ber eigi saman, þá skal innfærslan eigi hafa sérstakt 
sönnunargildi.

17.
Sé að áliti lögreglustjóra ástæða til að ætla, að einhver hliti eigi 

ákvæðum þessara laga um bókhald, er honum heimilt að rannsaka eða 
láta rannsaka bókhald hlutaðeiganda, og reynist bókhaldið eigi lögum þess- 
um samkvæmt, má ákveða hlutaðeiganda dagsektir, allt að kr. 25.00, unz 
hann hefir komið því i lag.

18- gr.
Brot gegn 5. gr. varðar sektum, kr. 5.00—200.00.

19. gr.
Brot gegn 4. gr. og 6.—9. gr. varðar sektum, kr. 10.00—1000.00. Kveði 

svo mikið að brotinu gegn greinum þessum, að bókfærslan geti bersýnilega 
ekki náð tilgangi sínum, þannig að eigi sjáist, hversu rekstur fyrirtækis- 
ins gengur, hvernig efnum þess er varið eða hvemig hagur atvinnurekand-

Alpt. 1930. A. (42. löggjafarþing). 121
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f.ns stendur, varðar það auk sekta missi atvinnurekstrarleyfis eða stöðvun 
atvinnurekstrar um stundarsakir eða til fulls eftir atvikum.

20. gr.
Brot gegn 10., 11. og 13.—15. gr. varða sektum samkvæmt 19. gr. Sé um 

fölsun verzlunarbóka að ræða, eða geri einhver í sviksamlegum tilgangi rangan 
efnahagsreikning, eða eyðileggi eða skjóti undan bókum þeim og skjölum, sem 
um getur i 14. og 15. gr., varðar það fangelsi, eða betrunarhúsvinnu, allt að 
tveimur árum, ef miklar sakir eru.

21. gr.
Þeir, sem bókhaldsskyldir eru samkvæmt eldri lögum, en eigi færa 

bækur, sem fullnægja ákvaéðum laga þessara, mega hafa bókhald sitt 
óbreytt til loka reikningsárs þess, er yfir stendur er lög þessi öðlast stað- 
festingu.

22. gr.
Fara skal með mál út af brotum á lögum þessum og reglum sem al- 

menn lögreglumál.
23. gr.

Numin eru úr gildi með þessum lögum lög nr. 53, 11. júlí 1911, um 
verzlunarbækur, og öll þau lagaákvæði, sem koma í bág við þessi lög.

24. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1931.

Nd. 363. TiUaga

til þingsályktnnar nm lækkun vaxta.

Flntningsm.: Gnnnar Signrðsson.

Neðri deild Alþingis ályktar að skora á stjórnina að koma því til leiðar, 
að vextir bankanna og annara lánsstofnana verði lækkaðir hið bráðasta.

Greinargerð.

Eins og knnnngt er, hafa nú undanfarið, svo að segja viknlega, borizt 
hingað fregnir nm lækknn vaxta erlendis. Nú ern t. d. vextir stórbankanna, Eng- 
landsbanka (Bank of Eogland) 37//0 og seðlabanka Hollands (Nederlandche 
Bank) 3*/o.

Hér ern vextir Landsbankans nú 7^/s'Zo og l/s*/o framlengingargjald. Það er 
nú að visn svo, að eðlilegt er, að þjóðbanki vor sé neyddnr til að hafa bærri 
vexti en hliðstæðir bankar erlendis, en hinsvegar er sá mnnnr, sem nú er á
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vöxtum hér og erlendis, óhæfilega mikill. Það virðist því timi til kominn, að 
rikisstjórnin geri það sem i hennar valdi stendur til að kippa þessn i lag, og 
hefði raunar mitt fyrr vera. Nánar i framsögn.

Þingskjal 363-366

Ed. 364. Breytingartillaga

við frnmvarp til laga nm sveitabanka og bnstofnslánafélög.

Frá Guðmundi ólafssyni.

Vjð fyrirsögn frumvarpsins.
Fyrirsögn frnmvarpsins verði: Frumvarp til laga nm sveitabanka.

Nd. 365. Breytingartillögur

við brtt. á þskj. 322 [Sjómannalögj.

Frá sjávarntvegsnefnd.

1. Við 6. Orðin senda sé jafnframt framvisað viðskiptabók hans« falli niðnr.
2. Við 9. Fyrir »greftrunina« komi: útförina.

Nd. 366. Breytingartillaga

við breytingartillögn á þskj. 352 [Vigt á sildj.

Frá Signrjóni Á. ólafssyni og Sveini Ólafssyni.

Tiilagan orðist svo:
Mál samkvæmt lögnm þessnm skal farið með sem almenn lögreglnmál. 

Brot gegn lögnnnm varða sektnm frá 20—2000 kr. Sektir renna i rikissjóð.
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Nd. 367. Framvarp

til sjómannalaga.

964

(Eftir 2. umr. í Nd.).

I. KAFLI.

Um ráðningarsamning skipstjóra.

1- gr.
Ctgerðarmanni ber að sjá um, að gerður sé skriflegur sampingur við 

skipstjóra um ráðningarkjör hans.

2. gr.
Sé eigi annað ákveðið i samningnum um lengd ráðningartímans, 

getur hvor aðili um sig sagt samningnum upp, með þriggja mánaða fyrirvara, 
og sé ráðningu þá slitið í íslenzkri höfn, er skipið kemur í til fermingar eða 
affermingar. Þó er skipstjóra rétt, eftir 18 mánaða starfstima á skipinu, að 
segja ráðningarsamningi sínum upp, með 3 mánaða fyrirvara, til ráðningar- 
slita í fermingar- eða affermi-ngarhöfn erlendis.

3. gr.
Útgerðarjnaður getur vikið skipstjóra úr stöðu hans hvenær sem er.
Sé honum vikið úr stöðu, áður en ráðningartími hans er úti, og án þess, 

að heimild sé til þess samkv. 4. og 5. gr., þá á hann rétt á bótum fyrir tjón 
það, er frávikningin bakar honum.

Sé annað eigi sannað um upphæð tjónsins, á hann rétt á þriggja mán- 
aða kaupi, og auk þess ferðakostnað og fæðispeningum til hafnar þeirrar, er 
ráðningu skyldi slitið í, samkv. samningnum, eða til islenzkrar hafnar, hafi 
honum verið vikið úr stöðu erlendis, og komi ákvæði 2. gr., um ráðningarslit 
i íslenzkri höfn, til greina.

4. gr.
Sé skipstjóra vikið úr stöðu sinni sakir veikinda eða meiðsla, er gera 

hann óhæfan til skipstjórnar, á hann rétt á þriggja mánaða kaupi frá 
ráðningarslitum.

Eigi hann sjálfur sök á veikindunum eða meiðslunum, eða hafi hann 
leynt þeim, er hann réðist á skipið, á hann eigi rétt á kaupi lengur en hann 
gegnir starfi sinu. '
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5. gr.
Sé skipstjóra vikið úr stöðu sinni vegna ódugnaðar, óráðvendni eða 

vegna stórkostlegra yfirsjóna eða hirðuleysis við starf hans, á hann ekki rétt 
á kaupi lengur en hann gegnir starfi sínu.

6. gr.
Farist skip, eða verði það fyrir sjótjóni og sé dæmt óbætandi eða verði af 

óviðráðanlegum ástæðum tekið úr þjónustu útgerðarinanna um ófyrirsjáanleg- 
an tima, er ráðningu skipstjóra þar með slitið, sé 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 rétt á kaupi þann tima og dvalarkostnaði.

Um rétt skipstjóra til ferðakostnaðar heim til sín, kaups og fæðispen- 
inga á heimleið og bóta fyrir muni, er farizt hafa, fer eftir þvi, sena ákveðið 
er um skipverja i 41. gr.

7. gr.
Um kaupgreiðslu, er skipstjóri deyr, um umönnun hans og heimsend- 

ingu, er sjúkdóm ber að höndum, um greftrun hans og meðferð eftirlátinna 
muna hans, fer eftir þvi, sem ákveðið er um skipverja i 24. og 28.—30. gr.

8. gr.
Sé skipstjóra heitið hluta af farmgjaldi eða afla skips eða af öðrum tekj- 

um af ferðinni eða af ágóða útgerðarmanns af útgerðinni, og ráðningu er slitið, 
áður en ferðinni er lokið eða reikningsárið er liðið, og á hann þá rétt á að fá 
svo mikinn liluta þessarar þóknunar, sem svarar til aflafengs hans, ef um hluta 
af afla er að ræða, ella til starfstima lians, að tiltölu við ferðina alla eða reikn- 
ingsárið allt.

Eigi skipstjóri samkv. 3., 4. eða 6. grein, rétt á kaupi fyrir lengri tima 
en hann gegnir starfi sinu, eða sé kaupgjald reiknað eftir 7. sbr. 24. gr., skal 
þóknun sú, sem ræðir um i 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 sjódójns.

II. KAFLI.

Um skiprúmssamning skipverja.

i. Um samningsgerðina.

9. gr.
Skipstjóri ræður fyrir hönd útgerðarmanns, stýrimann, vélstjóra og 

aðra skipverja, og segir þeim upp.
Skipstjóri skal, ef því verður viðkomið, ráðgast við yfirvélstjóra, um 

ráðningu þeirra skipverja, er starfa við vélgæzluna.
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Skipstjóri má eigi ráða neinn mann á skip, er hann veit, að ráðinn er 
annars staðar.

10. gr.
Eigi má hafa börn yngri en 14 ára til vinnu á skipi.
Yngri menn enn 18 ara mega eigi vera kyndarar eða kolamokarar, og

eigi hjálpardrengir við vélgæzlu, þeir sem yngri eru en 16 ára.

11- gr.
Sérhver skipverji, sem ráðinn er á skip, stærra en 12 smál. brúttó, skal 

hafa sjóferðabók eða sjóferðavottorð. Skipstjóri geymir sjóferðabækur eða 
s,jóferðavottorð skipverja, meðan skipverji er í skiprúminu.

Sérhver samningur um ráðningu í skiprúm á skipi, sem stærra er en 
12 smálestir brúttó, skal gerður skriflega. Skal hann skráður á skipshafnar- 
skrá og báðir aðilar undirrita hann í skipshafnarskránni. I samningnum skal 
meðal annars greina,
1. fullt 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, sé um það samið,
4. umsamið kaup, og sé það ákveðið í einu fyrir ferðina, þá hve lengi búizt 

er við að sú ferð standi yfir,
5. umsamið kaup fyrir aukavinnu eða eftirvinnu,
6. önnur hlunnindi, er skipverji kann að vera ráðinn fyrir.

Þegar skipverji er ráðinn á skip, skal skipstjóri afhenda honum við- 
skiftabók, skipverja að kostnaðarlausu. 1 viðskiftabók skal skiprúmssamn- 
mgurinn skráður, svo og það, hvenær skipverji kemur í skiprúm eða fer úr 
því, uppsögn á samningi, og hvenær hún fer fram, greiðslur allar á kaupi, 
aflahlut eða annari þóknun. Sé visað til kaupgjaldsskrár í skiprúmssamningi, 
skal skipstjóri sjá um að eftirrit af skránni sé á skipinu, til afnota fyrir 
skipverja.

í viðskiftabók skulu vera prentuð ákvæði laga og reglugerða, er mestu 
varða fyrir sjómannastéttina.

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið setur nánari reglur um gerð 
viðskiftabóka, svo og sjóferðabóka og sjóferðavottorða.

2. Um ráðningartímann.

12. gr.
Sé skipverji ráðinn um ákveðinn tíma, eða með tilteknum uppsagnar- 

fresti, en eigi ákveðið hvar hann fari af skipi, og endi ráðningartiminn með- 
an skip er í ferð, þá skal sapiningurinn gilda þar til skipið kemur til hafnar, 
þar sem ferma skal það eða afferma.
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13. gr.
Sé eigi annað ákveðið, um lengd ráðningartimans, getur hvor aðili um 

sig sagt samningnum upp, þannig, að skipverji fari úr skiprúmi á ráðningar- 
stað eða í höfn, er ferma skal eða afferma skipið í. Sé skipverji íslenzkur, og 
ráðinn á skipið í íslenzkri höfn, geta aðilar þó aðeins sagt samningi upp, þannig 
að skipverji fari úr skiprúmi í islenzkri fermingar- eða affermingarhöfn.

Uppsagnarfrestur á skiprúmssamningi stýrimanna og vélstjóra skal 
vera einn mánuður, ef öðruvísi er ekki um samið, en 7 dagar á öðrum skiprúms- 
samningum, nema á íslenzkum fiskiskipum 1 dagur.

14. gr.
Sé 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^ ár frá því ráðningarsamn- 

ingur siðast var gerður við liann, getur, enda þótt öðru vísi sé umsamið, og 
þrátt fyrir ákvæði 13. gr. um brottför úr skiprúmi i islenzkri höfn, farið úr 
skiprúmi i fermingar- eða affermingarhöfn skipsins, hafi hann áður sagt skip- 
rúmssamningnum upp, með þeiin fyrirvara, sem greinir í 2. málsgr. 13. gr.

16. gr.
Skipverja, sem rétt hefir til að fara úr skiprújni, samkv. samningi 

eða samkvæmt ákvæðum þessa kafla, skal þó skylt, að vinna nauðsynleg 
störf á skipinu, sé þess krafizt, þó eigi lengur en í 2 daga, eða ef skipið er 
seglskip, í 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 og 
dvalarkostnaði þann tíma.

17. gr.
Ef lög eða yfirvöld í erlendri höfn, þar sem skipverji skyldi fara úr 

skiprúmi, banna honum landsvist eða heimta þær tryggingar fyrir landsvist- 
arleyfi hans, er liann 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.

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.
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Skipverji tekur kaup til þess dags, og að honum meðtöldum, er þjón- 
ustu hans á skipinu lýkur, eða sé liann^skráður úr skiprúmi, þá til afskrán- 
ingardags og að honum meðtöldum, enda hafi hann eigi áður misst rétt til 
kaups vegna sjúkleika eða af öðrum ástæðum.

Skipverji á ekki rétt á kaupi um þann tíma, er hann hliðrar sér ólög- 
lega hjá að inna störf sín af hendi.

Þurfi að reikna kaup fyrir mánuð eða brot úr mánuði telst mánuður- 
inn 30 dagar.

19. gr.
Greiðslu á kaupi getur skipverji einungis krafizt, þegar skipið er í 

höfn, og að eins einu sinni á viku.
Kaupið greiðist í peningum, hafi skipverji ekki óskað að fá það greitt 

með ávísun 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 í í samningnum.

Ef islenzkur skipverji, sem staddur er erlendis, óskar að senda kaup 
sitt heim til íslands, eru íslenzkir ræðismenn skyldir til að veita honum að- 
stoð til þess ókeypis. Ríkissjóður ábyrgist peningasendingar þessar. Atvinnu- og 
samgöngumálaráðuneytið setur nánari reglur um peningasendingar skipverja.

20- gr-
Skipverji getur krafizt þess, að % hlutar af ógreiddu kaupi hans séu 

greiddir nafngreindum manni eftir ávísun.
Ávísanagreiðslur má eigi stöðva né lækka án samþykkis skipverjans 

fyr en ráðningu hans er slitið, nejna svo sé, að sá liluti kaupsins, er eigi var 
ávísað, hrökkvi eigi fyrir greiðslum á sektum, er skipstjóri hefir lagt á hann 
samkv. lögum þessuni, skaðabótakröfum, er útgerðin á á hendur honum, og 
rísa af starfi hans á skipinu, og kröfum yfirvalda á hendur honum, sem út- 
gerðarmanni að lögum er skylt að tryggja, með þvi 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.
Sé samið um ákveðna upphæð í kaup fyrir ferðina, skal farið eftir á- 

ætlun þeirri um lengd ferðarinnar, sem gerð er í viðskiftabókinni, ef reikna 
þarf kaup eftir tímalengd.

Standi ferðin lengur yfir en áætlað var, er skipverji réðist á skipið, á 
hann rétt á tiltölulegri viðbót við kaupið, sé eigi öðru vísi umsamið. Standi 
ferðin skemur yfir, á hann allt að einu rétt á hinu umsamda kaupi að fullu
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23. gr.
Fækki skipverjum meðan ferð stendur yfir, skal kaup það, er við það 

sparast, meðan skipið er i 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.

24. gr.
Deyi skipverji telst kaup hans til dánardags, og að þeim degi með- 

töldum, enda hafi hann eigi áður misst rétt til kaups, vegna sjúkleika eða 
af öðrum ástæðum.

Sé skipverji íslenzkur, og hafi hann verið í þjónustu útgerðarmanns- 
ins í siðustu sex mánuði áður en hann dó, skal útgerðarmaður greiða ekkju 
hans eða ólögráða börnum viðbótarkaup um einn mánuð.

Hverfi skip, og verði eigi upplýst, hvenær það fórst, skal kaupið reikn- 
ast eins og dauða skipverja hefði að höndum borið, er sá timi var liðinn, sem 
skip slíkt sem þetta, þurfti, á þeim tíma árs, til ferðar sinnar til ákvörðun- 
arstaðar sins, þaðan sem síðast 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 fé eigi afturkræft, ef svo er, að ráðn- 
ingu skipverja sé slitið af þeim ástæðum einhverjum, sem ræðir um i 24. gr., 1. 
málsgr. 32. gr., 34. eða 38-41. gr.

4. Um umönnun skipvcrja í veikindum og útför hans. '

26. gr.
Skipverji er skyldur til að láta lækni rannsaka heilsufar sitt, ef skip- 

stjóri krefst þess, enda sé það gert skipverja að kostnaðarlausu.
Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið getur með reglugerð skipað 

fyrir um læknisskoðun skipverja.

27. gr.
Veikist skipverji eftir að hann er kominn í skiprúm eða slasist, skal skip- 

stjóri sjá um, að hann fái nauðsvnlega umönnun á skipinu eða í landi, þar með 
tahð fæði, hjúkrun, læknishjálp og lyf, og húsnæði, sé hann utan heimihs sins.

Ef ástæða er til að ætla, að skipverji sé haldinn sjúkdómi, sem hætta 
stafar af fyrir aðra menn á skipinu, skal skipstjóri, svo fljótt sem auðið er, 
láta lækni skoða sjúklinginn. Sé eigi örugt, að verjast megi smithættu á 
skipinu, skal skipstjóri láta flytja sjúklinginn i land.

Geti sjúkur skipverji eigi sjálfur gætt muna sinna, skal skipstjóri ann- 
ast um þá.

Sé skipverji skilinn sjúkur eftir erlendis, skal skipstjóri fela hann um- 
Alþt. 1930. A. (42. löggjafarþing). 122
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sjá islenzks ræðismanns, eða sjá honum sjálfur fyrir góðri umönnun, ef ræð- 
ismaður 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.
Sé skipverji veikur eða slasaður, er ráðningu hans er slitið, á hann 

rétt á að útgerðarmaður kosti umönnun hans í veikindunum, í allt að sex 
vikur, eða í allt að tólf vikur, sé skipverji íslenzkur og njóti umönnunar er- 
lendis. Þetta tímabil telst frá því að skipverji er skráður úr skiprúmi, eða 
frá þvi skipið lét úr höfn, hafi hann eigi verið skráður úr skiprúmi. Sé ís- 
lenzkur skipverji skilinn eftir erlendis, á hann auk þess rétt á ferðakostnaði 
og fæðispeningum til heimilis sins hér á landi. Sé 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 liægara 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 réðist á skipið, skal hann sjálfur bera kostnaðinn við 
umönnun sina 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.

Sé ráðningu skipverja, sem haldinn er smitandi berklaveiki, slitið, 
greiðir ríkissjóður kostnað þann við umönnun hans og heimferð, sem út- 
gerðarmaður skyldi greiða, samkv. annari málsgr. þessarar greinar.

Sé ráðningu íslenzks skipverja, sem haldinn er smitandi kynsjúkdómi, 
slitið erlendis, greiðir ríkissjóður kostnaðinn við umönnun hans vegna veik- 
indanna, eftir að ráðningu hans var slitið.

29. gr.
Deyi skipverji, skal skipstjóri gera útför hans sæmilega, og tilkynna 

vandamönnum hans látið.
Skipstjóri skal í votta viðurvist láta gera skrá yfir muni hins látna, 

sem á skipinu eru. Deyi skipverji erlendis, skal skipstjóri afhenda næsta 
ræðismanni íslenzkum skrá þessa. Reynist vandkvæði á að geyma muni þessa 
á skipinu, skal skipstjóri annaðhvort afhenda ræðismanni þá, eða selja þá 
með sem heppilegustum hætti.

30. gr.
Deyi skipverji af sjúkdómi eða meiðslum og útgerðarmenn áttu að kosta 

umönnun hans, þá skulu þeir og kosta útförina.
Deyi íslenzkur skipverji á þeim tíma, að rikissjóði bar að greiða kostn- 

aðinn við umönnun hans, ber ríkissjóði einnig að greiða útfararkostnað hans.



Þingskjal 367 971

31. gr.
Verði skipstjóri að skilja veikan eða slasaðan skipverja eftir erlendis 

í umsjá ræðismanns, er honuni skylt að setja tryggingu fyrir kostnaði þeim 
við umönnun 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 éigi ráðstafa því, án leyfis ræðismanns, meðan hann er i um- 
sjá hans.

Geti skipstjóri eigi fengið aðstoð íslenzks ræðismanns, og verði þvi að 
greiða kostnað við umönnun íslenzks skipverja, vegna veikinda, er útgerðar- 
manni eigi bar að greiða, getur hann krafizt þess, að það fé sé endurgreitt 
sér úr ríkissjóði.

Ákvæði næstu málsgr. hér að framan, gilda einnig um kostnað vegna 
erlends skipverja, enda færi skipstjóri sönnur á það með læknisvottorði, að 
nauðsynlegt hafi verið að flytja skipverjann i land, annaðhvort sjálfs hans 
vegna eða vegna annara manna á skipinu, og að heilsufari hans hafi í engu 
verið áfátt, er hann réðist á skipið.

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið setur nánari reglur um umönn- 
un, greftrun og heimsendingu skipverja samkv. lögum þessum.

5. Um rétt skipstjóra til að víkja skipverja úr skiprúmi.

32. gr.
Sé skipverji eigi vinnufær um lengri tíma vegna veikinda eða slysa, 

eða sé hann haldinn sjúkdómi, er hætta stafar af fyrir aðra menn á skipinu, 
og getur skipstjóri þá vikið honum úr skiprúmi. Á skipverji þá rétt á fullu 
kaupi sinu þar til ráðningu er slitið, og auk þess í einn mánuð frá ráðning- 
arslitum, sé hann stýrimaður eða vélstjóri, eða i 7 daga, sé hann í annari 
stöðu á skipinu.

Sé skipverji sjálfur valdur að veikindunum eða slysinu, eða hafi hann 
leynt þeim, er hann réðist á skipið, á hann rétt á kaupi að eins fyrir þann 
tima, 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 láta úr 

höfn, eða ráða verður annan mann í hans stað,
3. ef hann verður sekur um mikil afglöp í starfi sinu, svo sem það, að ó- 

hlýðnast hvað eftir annað skipunum yfirmanna sinna, að beita ofbeldi 
við yfirmenn sína, að misþyrma öðrum mönnum á skipinu, eða er hvað 
eftir annað drukkinn við störf sín,
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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 
útflutningsbann er á á fráfararstað skipsins eða innflutningsbann á á- 
kvörðunarstað þess,

5. ef bann ber ágreining, sem ris af starfi hans á skipinu, undir erlend 
stjórnarvöld.

Skipstjóri skal, ef þess er kostur, halda þróf eftir fyrirmælum 64. gr., 
áður en hann vikur skipverja úr skiprúmi samkv. þessari grein.

Skipverji, sem vikið er úr skiprúmi samkv. þessari grein, á ekki rétt á 
kaupi lengur en hann gegndi starfi sinu.

34. gr.
Ef skipverja er vikið úr skiprúmi, áður en ráðningartími hans er lið- 

inn, og án þess að heimild sé til þess i 32. eða 33. gr., þá á hann rétt á ferða- 
kostnaði til þeirrar hafnar, er ráðningu skyldi slitið í, samkv. samningnum, 
eða til islenzkrar hafnar, ef ákvæði 13. gr. um ráðningarslit i íslenzkri höfn 
eiga við. Ennfremur á hann rétt á kaupi meðan á ferðinni stendur, þó eigi 
skemmri tíma en uppsagnarfresti þeim nam, sem hann átti kröfu til.

6. Um rétt skipverja til að krefjast lausnar úr skiprúmi.

35. gr.
Ef skipverji sannar, að hann eigi kost á að verða skipstjóri, stýrimað- 

ur eða vélstjóri, eða að hann eigi kost á æðri stýrimanns- eða vélstjórastöðu, 
en hann þá er i, eða að ástæður hans hafi breytzt svo frá því hann réðist á 
skipið, að það sé velferðarmál fyrir hann, að geta losnað úr skiprúminu, og 
á hann þá rétt á að kref jast lausnar, ef hann fær annan dugandi mann í sinn 
stað, og auki það ekki útgerðarmanni kostnað.

Þegar þannig stendur á, á skipverji aðeins rétt 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 réðist á skipið, og er honuni þá rétt 
að krefjast lausnar úr skiprúmi þegar í stað, ef ferð er eigi hafin, en ella i 
fyrstu höfn, er skipið kemur í, eftir að hann fékk vitneskju um þessi atvik. 
Kaup tekur hann þá aðeins til þess tima, er hann gengur úr skiprúminu.

Sama gildir, ef það kejnur i ljós eftir að skipverji réðist á skipið, að 
hætta er á að skipið verði hernumið eða verði fyrir tjóni af hernaðarvöldum 
eða þess háttar hætta eykst til muna, frá þvi sem áður var.

37. gr.
Ef skipverji er ráðinn til ákveðinnar ferðar, og ferðinni er breytt til 

muna, og á hann þá rétt á að krefjast lausnar úr skiprúmi, þegar i stað, ef



ferð er ekki hafin, en ella í fyrstu höfn, er skipið kemur i, eftir að hann fékk 
vitneskju um breytinguna.

Skipverji, sem fer úr skiprúmi af þvi að ferð skipsins var breytt, á 
rétt á kaupi, ferðakostnaði og fæðispeningum til ráðningarstaðarins, fari hann 
úr skiprúmi áður en ferð var hafin, en ella til þess staðar, er ráðningu skyldi 
slitið á, samkvæmt samningnum.
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38. gr.
Ef skip er óhaffært eða ibúðir skipverja bersýnilega heilsuspiilandi, 

og skipstjóri bætir eigi úr þessu, eða ef skipstjóri neitar að láta skoða skipið 
samkvæmt 59. gr., og á þá skipverji rétt á, að krefjast lausnar úr skiprúmi, 
og fer þá um greiðslu á kaupi, ferðakostnaði og fæðispeningum, svo sem 
segir i 34. gr.

, 39. gr.
Ef skipverji sannar, að skipstjóri hafi misþyrmt honum, eða aðrir menn 

hafi misþyrmt honum á skipinu og skipstjóri eigi veitt sér vernd, þó þess væri 
beiðst, eða hann sannar, að skipstjóri láti hann eigi fá sæmilegt fæði, og á liann 
þá rétt á að krefjast lausnar úr skiprúmi, og fer þá um greiðslu á kaupi, 
ferðakostnaði og fæðispeningum, svo sem segir i 34. gr.

40. gr.
Ef skip missir rétt til að sigla undir íslenzkum fána, eiga skipverjar 

rétt á að krefjast lausnar úr skiprúmi, og fer þá um greiðslu á kaupi, ferða- 
kostnaði og fæðispeningum svo sem segir í 34. gr.

Eigi heimilar það skipverja að krefjast lausnar úr skiprúmi, þó skip- 
stjóraskipti verið á skipinu, eða skipti verði á útgerðarmanni.

7. Um slit skiprúmssamnings, er skip verður fyrir sjótjóni.

41. gr.
Farist skip, eða verði það fyrir sjótjóni og sé dæmt óbætandi eða verði af 

óviðráðanlegum ástæðum tekið úr þjónustu útgerðarmanna um ófyrirsjáanleg- 
an tíma, er skiprúmssamningi shtið, nema öðruvisi sé um samið. Skipverja er 
þó skylt að taka þátt i björguninni og að vera viðstaddur, er sjóferðaskýrsla er 
tekin, og á hann rétt á kaupi og dvalarkostnaði þann tíma, er hann þarf að 
bíða á staðnum þess vegna eða hann þarf að bíða eftir ferð heimleiðis.

Ef skiprúmssamningi íslenzks skipverja er slitið erlendis af þeim sök- 
um, er segir í fyrstu málsgrein þessarar greinar, á hann rétt á ferðakostnaði 
og fæðispeningum til heimilis síns hér á landi, og greiðist kostnaður þessi úr
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rikissjóði. Auk kaups þess, er skipverji á rétt á, samkvæmt fyrstu málsgreín 
þessarar greinar, á hann og rétt á kaupi meðan hann er á heimleið, þó eigi 
fyrir lengri tíma en tvo mánuði, sé hann stýrimaður eða vélstjóri, og eigi 
fyrir lengri tima en einn mánuð, sé hann i lægri í stöðu á skipinu. Skipverja 
er skylt að ganga i skiprúm á öðru skipi, samkvæmt ákvæðum 2. málsgrein- 
ar 28. gr., og á hann þá eigi rétt á kaupi frá útgerðarmanni skips þess, er fórst, 
fyrir þann tima, sem hann er i hinu skiprúminu.

Bætur fyrir eignir íslenzkra skipverja, þær er farizt hafa við slysið, er 
útgerðarmanni skylt að greiða sapakvæmt reglum, er atvinnu- og samgöngu- 
málaráðuneytið setur.

Eigi skipverji samkv. 32., 34. eða 37—41. gr. rétt á kaupi fyrir lengri 
tima, en hann gegnir starfi sínu, eða sé 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 síðari málsgr., 8. gr. Eigi skal 
sú þóknun skerða kaupgjald annara skipverja.

z

8. Um erlenda skipverja.

42. gr.
Konungur getur ákveðið, að erlendir skipverjar á islenzkum skipum 

skuli njóta hlunninda þeirra, er islenzkum skipverjum eru veitt i 28. og 41. 
grein, enda njóti þá íslenzkir skipverjar sama réttar um þessi efni sem inn- 
lendir i heimalandi hinna erlendu skipverja.

9. Um misklíðir út af ráðninguruii.

43. gr.
Ef skipverji er óánægður með reikningsgerð skipstjóra, þá á hann rétt 

á að lögskráningarstjóri rannsaki reikninginn, hvort sem skipverji er skráð- 
ur úr skiprúmi 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 á- 
greining undir úrskurð þess ræðismanns islenzks, er fyrst næst til.

Báðum aðiljum er skylt að hlita úrskurði ræðismannsins, þar til unnt 
er að leggja málið fyrir íslenzka dómstóla.
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III. KAFLI.

Um skipsstörfin.

í. Um yfirmenn skipsins.

44. gr.
Skipstjóri hefir í öllum efnum hið æðsta vald á skipinu.

45. gr.
Það er skylda stýrimanns einkanlega, að vera skipstjóra til aðstoðar 

við siglinguna og mælingar þær og reikninga, er þar að lúta, svo og við bók- 
un i leiðarbók eða dagbók skipsins. Hann skal og líta eftir öðrum skipverj- 
um, eftir skipinu sjálfu, áhöldum þess og útbúnaði, að svo miklu leyti, sem 
annað eigi leiðir af ákvæðum 47. greinar. Hann skal sjá um nauðsynlega skrá- 
setningu á farmi, sem fer i skip eða úr skipi, líta eftir ferjningu og afferm- 
ingu og búlkun farms og vista.

Riti stýrimaður leiðarbók eða dagbók, ábyrgist hann, að rétt sé ritað.

46. gr.
Ef skipstjóri forfallast eða sé hann fjarverandi, og berí 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.

Deyi skipstjóri eða verði hann óhæfur til skipsstjórnar eða víki hann 
úr stöðu sinni, kemur stýrimaður, eða sá þeirra, sem æðstur er, í hans stað, 
þar til nýr skipstjóri tekur við skipstjórn.

47. gr.
Það er skylda vélstjóra einkanlega að stjórna vélgæzlunni. Hann ber 

ábyrgð á rekstri, meðferð og viðhaldi vélarinnar og leiðslum þeim og útbún- 
aði, sem til hennar heyra, svo og þess hluta af bol skipsins, sem lykur um 
katla og vélarúm, ásamt tilheyrandi kolabyrgjum, vatnsgeymum og ásgöng- 
um. Hann lítur eftir eldsneytisforða skipsins og öðrum vélarnauðsynjum, 
veitir þeim móttöku og athugar magn þeirra og gæði. Hann litur ennfrejnur 
eftir vélgæzlumönnum skipsins og vistarverum þeirra.

Vélstjóri skal tafarlaust tilkynna skipstjóra, ef hann verður var við 
galla á þeim hlutum skips, eða á áhöldum þeim eða útbúnaði, er nefndur er 
hér að framan.

Vélstjóri ritar í vélarbók og ábyrgist að rétt sé ritað.

48. gr.
Ef vélstjórar eru fleiri en einn á skipi, ber yfirvélstjóri ábyrgð á vél- 

gæzlunni í heild sinni. Hann skiftir verkum milli hinna vélstjóranna.
Ef yfirvélstjóri forfallast eða sé hann fjarverandi og beri eitthvað það
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að höndum, sem hann hefir enga fyrirskipun gert um, skal sá hinna vélstjór- 
anna, sem æðstur er, ráða fram úr því, sem eigi má fresta.

2. Almennar starfsskyldur.

49. gr.
Skipstjóri og aðrir yfirmenn skulu koma sómasamlega fram við undir- 

menn sina. Likamlegri refsingu má aldrei beita.
Allir skulu skipsmenn hegða sér sómasamlega, kurteislega og friðsam- 

lega og gæta nákvæmlega þeirra fyrirmæla, sem sett verða um góða siðu og 
reglu á skipinu. Þegar skipverji fær skipun frá yfirboðara sinum, skal hann 
láta á sér skilja með skýrum svörum, að hann hafi skilið skipunina.

50. gr.
Skipverji skal hlýða skipunum yfirboðara sinna, er að starfinu lúta, 

vera umhyggjusamur um skip og farm og yfirleitt vinna störf sin með á- 
huga og trúmennsku.

Tjón það, er skipverji veldur, með yfirsjónum eða vanrækslu við störf 
sín, skal honum skylt að bæta. Dómstólarnir geta þó fært skaðabótaupphæð- 
ina niður, með hæfilegu tilliti til þess; hve mikil sökin var og tjónið, til efna- 
hags skipverja og annara atvika.

3. Um upphaf vistar skipverja, fjarveru hans og farangur.

51. gr.
Skipverji er skyldur að koma á ákveðnum tíma í skiprúmið. Eftir það 

má hann eigi fara frá skipi leyfislaust.
Eigi má neita skipverja um landgönguleyfi i frístundum hans, nema 

því aðeins, að nauðsynlegt sé, 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 réttum tíma, skal hann tafarlaust 
skýra skipstjóra frá því.

52. gr.
Ef skipverji kemur eigi til skipsrúms síns á ákveðnum tima, fer frá 

skipi i leyfisleysi eða kemur eigi á réttum tíma aftur til skips úr landgöngu- 
leyfi, getur skipstjóri látið flytja hann á skip með aðstoð lögreglunnar, sé 
skipið eigi nægilega mannað án hans eða sé skipverji ölvaður.

53. gr.
Ef skipverji strýkur, getur skipstjóri selt með haganlegum hætti muni 

þá, er hann lét eftir á skipinu.
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Nemi söluverð munanna og kaup það, er skipve'rji á inni, meiru en 
skaðabótakröfu útgerðarmanns, skal farið með afganginn samkv. ákvæðum 
69. gr.

54. gr.
Skipverja er heimilt að hafa með sér á skipinu hæfilega mikið af far- 

angri, er hann þarf til eigin nota, enda sé það eigi til baga fyrir skip eða 
farm og eigi hætt við, að af því stafi óregla á skipinu. Verzlunarvörur 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 sér á skipinu og bæta skaða þann er af þvi hlýzt.

Ef skipstjóri hefir grun um, að ólöglegur varningur sé á skipinu, getur 
hann látið rannsaka hirzlur skipverja. Skipverjar þeir, er rannsakað er hjá, 
mega vera viðstaddir rannsóknina. Varning, sem skipverji hefir með sér ó- 
löglega getur skipstjóri tekið í sínar vörzlur, látið flytja á land eða varpa 
útbyrðis, ef nauðsyn krefur.

4. Um vinnu á skipi, viðurværi skipverja og aðbúð.

55. gr.
Þegar verkum er skift, skal taka tillit til stöðu hvers skipverja á skip- 

inu og þess gætt eftir föngum, að hann taki framförum í kunnáttu í starfi sínu.
Þeim manni, er verkum stjórnar, er skylt að gæta þess, að fylgt sé 

nauðsynlegum varúðarreglum gegn slysum og sjúkdómum.

56. gr.
Á sunnudögum eða öðrum helgidögum, sem lögteknir eru hér á landi, 

má eigi setja skipverja til vinnu við þau störf, sem fresta má.
Skipverjum skal, ef þess er kostur, gefið tækifæri til að halda guð- 

þjónustu á skipinu á helgidögum þessum.

57. gr.
Skipstjóri skal sjá um, að skipverjar fái nægan mat og góðan og skal 

hann um það efni hlíta reglugerð, er ráðherra setur, um viðurværi skipverja 
á íslenzkum skipum.

Ef nauðsyn ber til að matur sé dreginn af skipverjum á ferð, skal 
greiða þeim sanngjarnar bætur þess.

58. gr.
Skipstjóri skal hafa eftirlit með heilbrigðismálujn og hreinlæti á skip- 

inu. Hann skal gæta þess, að fylgt sé nákvæmlega reglugerð þeirri, er at- 
vinnu- og samgöngumálaráðuneytið setur, um vistarverur skipverja, viðhald 
á þeim og hreinlæti i þeim.

Alþt. 1930. A. (42. löggjafarþing). 123
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5. Um haffærisskoðun.

59. gr.
Ef meiri hluti skipshafnar ber sig upp við skipstjóra yfir því, að skipið 

sé eigi haffært, i ferð þá, sem þvi er ætluð, eða yfirvélstjóri, og umkvartan- 
irnar lúta að þeim hluta skips, áhalda þess eða útbúnaðar, er hann hefir um- 
sjón með, og er þá skipstjóra skylt að láta fara fram aukaskoðun á skipinu, 
samkvæmt þvi sem fyrir er mælt í lögum um eftirlit með öryggi skipa og 
reglugerðum, er settar eru samkvæmt þeim lögum. Komi kvörtunin fram í 
erlendri höfn, þar sem aukaskoðun eigi getur farið fram samkvæmt áður- 
nefndum reglum, skal skipstjóri snúa sér til yfirvaldanna þar á staðnum og 
fara fram á, að skoðunarmenn séu lítnefndir til að dæma.um haffæri skipsins.

Reynist það við skoðunina, að umkvartanirnar um óhaffæri skipsins 
höfðu eigi við skynsamleg rök að styðjast, skulu þeir, sem kærðu, greiða 
kóstnaðinn við skoðunina og skaðabætur svo sem segir í annari málsgr. 50. gr.

Ef skoðunargerð fer fram erlendis, samkvæmt grein þessari, skal ræð- 
ismaður sá, er málið hefir haft með liöndum, en ella skipstjóri, tafarlaust 
senda atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu skýrslu um skoðunina.

6. Um agavald skipstjóra.

60. gr.
Skipstjóri, eða sá, sem gengur i hans stað i fjarveru hans eða forföll- 

um, getur þröngvað skipverjum til hlýðni með valdi, ef það er nauðsynlegt til 
að halda góðri reglu á skipinu.

Þá er skip er i háska statt, eða skipverjar gera samblástur, eða önnur 
nauðsyn rekur til, er leyft að þrífa til hverskyns nauðsynjaúrræðis til að 
koraa á hlýðni og góðri reglu, og er liver af .skipverjum skyldur til að veita 
yfirmanni sínum aðstoð sína, jafnvel ótilkvaddur.

Bíði sá tjón við þetta, er mótþróann sýndi, á enginn ábyrgð á því, ef 
yfirmaður beitti eigi meira liarðræði en atvik kröfðu.

61. gr.
Drýgi skipverji meiri háttar glæp og sé skipið eigi statt í innlendri 

höfn, skal skipstjóri, svo fljótt sem auðið er, taka bráðabirgðaskýrslu um 
málið, samkvæmt þvi, sem fyrir er mælt í 64. gr. Ef glæpurinn var unninn i 
landi eða landhelgi annars ríkis, skal rannsókn þessi því aðeins fara fram, 
að yfirvöld á þeim stað reki eigi málið.

Þar til íslenzkur ræðismaður eða islenzk yfirvöld geta tekið málið í 
sinar hendur, skal skipstjóri gæta þess efir 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 sé ekki harðara leikinn en vera þarf.
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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 tíma, fari hann frá skipi í leyf- 

isleysi eða komi eigi á ákveðnum tíma til skips úr landgönguleyfi.
2. Vanræki hann að tilkynna forföll, er valda því, að hann kejnur eigi til 

skips á ákveðnum tíma.
3. Valdi hann hættu eða tjóni með hirðuleysi í starfi sínu.
4. Víki hann af verði, er hann hefir verið settur við stýri eða skipuð útsýn, 

eða komið er þar að honum sofandi eða ölvuðum, eða sé hann endranær 
ölvaður við störf sín.

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 leyfis- 

leysi.
7. Flytji hann áfengi á skip eða annan varning, sem honum er óheijnilt að 

hafa á skipi samkvæmt ákvæðum 54. gr.
8. Hegði hann sér ósæmilega við yfirmenn sína eða óhlýðnist skipunum 

þeirra, er að starfi hans lúta.
9. Taki hann þátt i barsmíðum eða gæti hann á annan hátt ekki góðrar 

háttsemi og reglu á skipinu.

63. gr.
Refsingu þessari má eigi beita á skipum, sem eru i innanlandssigling- 

um né á öðrum skipum, meðan þau eru stödd í íslenzkri höfn, og eigi fyrir 
yfirsjónir ,sem drýgðar eru í íslenzkri höfn, og unnt var að kæra áður en 
skipið lét úr höfninni.

Eigi má úrskurða skipverja refsingu fyr en 12 klukkustundir eru liðn- 
ar frá því að yfirsjónin var drýgð, og eigi síðar en vika er liðin, nema sér- 
stök nauðsyn sé til þess, að frá því sé 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 vélstjóri, 
ef þess er kostur, en hinn úr flokki undirmanna skipsins. Þó skulu þeir báðir 
vera úr flokki yfirmanna, ef þess eru föng, þá er stýrimaður eða vélstjóri 
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 skip- 
stjóra leggja spurningar fyrir þá, sem yfirheyrðir eru. Framburður hinna yf-
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irheyrðu og úrskurður skipstjóra skal ritaður í leiðarbók skipsins eða dag- 
bók, eða í sérstaka prófbók, og skal lesa það, sem bókað var, upp fyrir þeim, 
sem hlut eiga að máli. Skipstjóri og prófvottarnir staðfesta með undirskrift 
sinni, að rétt sé bókað og geta vottarnir látið bóka þær athugasemdir, er þeim 
þykir prófið gefa tilefni til.

Hafi skipstjóri eigi farið að, svo sem hér var lýst, er úrskurður hans 
um refsingu ógildur.

65. gr.
Þegar refsing er ákveðin, skal eigi eingöngu tekið tillit til þess, hve 

mikilvæg yfirsjónin var eða til atvikanna, er hún var framin, heldur einnig 
til hegðunar hins seka að undanförnu. Refsingu skal eigi beitt, ef yfirsjónin 
er smávægileg og ætla má, að áminning nægi.

Skipstjóri getur eigi kært skipverja fyrir yfirvöldunum vegna yfir- 
sjónar, er hann hefir refsað honum fyrir, nema fyrirvari hafi verið gerður 
um það í 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 í leiðarbók eða dagbók skipsins, eða í prófbókina, og undirritaður 
af skipstjóra og tveim vottum, en er ógildur ella.

67. gr.
Ef skipverji vill eigi una við refsingu, er skipstjóri hefir úrskurðað 

honum og sé hann erlendis, getur hann borið fram kæru sína fyrir ræðis- 
mann, 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 hér á landi.

Skipverji, sem kæra vill úrskurð skipstjóra, getur krafizt þess að fá 
eftirrit 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 hér 
á landi, en gera skal hann það, áður en ár er liðið frá þvi hann fór úr skip- 
rúmi. 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 skiprúmi, 
og láta fylgja staðfest eftirrit af prófunum og úrskurðinum, og skal það sent 
atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu ásamt kaupinu. Sé skipverji eigi
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skráður úr skiprúmi skal skipstjóri sjálfur senda ráðuneytinu kaupið og 
eftirritið.

Fé þvi, er þannig safnast skal varið til hagsmuna sjómönnum eða 
vandamönnum þeirra, eftir fyrirmælum atvinnu- og samgöngumálaráðu- 
neytisins.

V. KAFLI.

Um aðra menn, sem ráðnir eru á skip.

70. gr.
Ákvæði laga þessara gilda einnig, eftir þvi 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 vél- 
stjóra, 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 vinna þau verk eftir megni, sem skip- 
stjóra 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, sé þess krafizt, þó svo að jafnan skal tekið tillit til fyrri stöðu 
þeirra.

VI. KAFLI.

Um refsingar.

73. gr.
Ef skipstjóri misbeitir valdi því, sem lionum er veitt i 60. gr. og i 1. 

málsgr. 61. gr., eða refsivaldi sínu, eða beiti hann ónauðsynlegri harðneskju 
við skipverja, vanræki skyldur sínar við veika eða slasaða skipverja, eða 
láti liann skipverja 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.
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74. gr.
I refsidómi samkvæmt 73. gr., má ennfremur, ef sérstaklega miklar 

sakir eru, ákveða að dómfelldi skuli sviftur rétti til skipstjórnar ákveðinn 
tima eða æfilangt. Skal þá jafnframt tekið fram i dóminum, hvort dómfelldi 
megi gegna stýrimannsstöðu jneðan hann er sviftur rétti til skipstjórnar.

Dómstóll sá, er dæmir slikan dóm, skal svo fljótt sem unnt er, senda 
atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu eftirrit af dóminum svo og skipstjóra- 
skírteini dómfellda. Ef dómurinn heimilar dómfellda að gegna stýrimanns- 
stöðu, Jætur ráðuneytið honum i té stýrimannsskírteini þar að lútandi.

Þegar tvö ár að minnsta kosti eru liðin frá dómsuppsögn og sérstakar 
ástæður mæla með þvi, getur konungur, eftir tillögum atvinnu- og sam- 
göngumálaráðuneytisins, veitt dómfellda aftur rétt til skipstjórnar, enda þótt 
sá timi, sem til er greindur í dóminum, eigi sé liðinn.

75. gr.
Brjóti útgerðarmaður eða skipstjóri annars á móti skyldum þeim, sem 

honum eru lagðar á herðar i 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 i forföllum hans eða fjarveru.

77. gr.
Ef skipverji ræður sig í nýtt skiprúm þann tíma, er hann var skyldur 

til að vera i öðru skiprúmi eftir eldri ráðningarsamningi, þá varðar það 5— 
500 króna sektum.

78. gr.
Ef skipverji, i þeim tilgangi að koma sér hjá vinnu á skipi, annað- 

hvort vanrækir að koma til skips á ákveðnum tíma eða hverfur frá skipi, 
þá skal hann sæta sektum fyrir strok.

Strjúki skipverji er svo er ástatt, að skipi eða mönnum er með þvi 
stefnt í voða, eða séu að öðru leyti miklar sakir, getur refsingin orðið fang- 
elsi eða betrunarhúsvinna allt að einu ári.

Strjúki skipverji með kaup, er hann hefir eigi unnið fyrir, skal hon- 
um refsað fyrir svik, hvort sem hann er kominn i skiprúmið eða eigi, nema 
ætla megi, að tilgangur hans hafi eigi verið sá, að draga sér kaup það, sem 
hann hafði fengið greitt, en hafði enn eigi unnið fyrir.

79^ gr.
Hver, sem tælir skipverja til stroks eða hjálpar honum, með ráðum 

eða í verki, til að strjúka, sæti sektum eða fangelsi.
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80. gr.
Ef skipverji rís upp móti skipstjóra eða þeim manni, sem er i skip- 

stjóra stað, eða skorast undan lilýðni við þá, en beitir þó eigi ofbeldi eða 
ógnar með þvi, og sætir hann þá 5—500 króna sektum, eða fangelsi, ef mikl- 
ar sakir eru.

81. gr.
Ef skipverji ræðst á skipstjóra eða annan yfirmann sinn með ofbeldi 

eða hótunum um ofbeldi, varðar það fangelsi eða hegningarvinnu, allt að 
tveimur árum, ef miklar sakir eru. Séu 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 allt að 6 árum, svo og refsing 
annara samblástursmanna, ef þeir hafa beitt líkamlegu ofbeldi eða mikið 
fjártjón hefir hlotizt af samblæstrinum.

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 sinu, óvarkárni eða 

vanrækslu á skyldustörfum sínum, þá varðar það fangelsi eða sektum.
Sé hinn seki stýrimaður eða vélstjóri, má ennfremur ákveða í dómin- 

um, að hann skuíi sviftur rétti til stýrimennsku eða vélstjórnar, um ákveð- 
inn tima eða æfilangt. I dóininum má þó heimila honum að gegna lægri 
stýrimanns- eða vélstjórastöðu, en þeirri, er hann áður hafði, þann tíma, 
sem tiltekinn er í dóminum. Um eftirrit af dóminum og um atvinnuskírteini 
dómfellda fari svo sem segir í 74. gr.

Þegar eitt ár að minnsta kosti er liðið frá dómsuppsögn, getur at- 
vinnu- og samgöngumálaráðuneytið, ef ástæða þykir til þess, veitt stýrimanni 
eða vélstjóra, sem sviftur hefir verið rétti til stýrimennsku eða vélstjórnar, 
heimild til að gegn nánara tiltekinni lægri stýrimanns- eða vélstjórastöðu, 
eða jafnvel, ef sérstakar ástæður mæla með því, veitt honum aftur að fullu 
atvinnuréttindi þau, er hann var sviftur, hvorttveggja, enda þótt sá tími, 
sem til var greindur í dóminum eigi sé liðinn.

85. gr.
Hafi skipverji varning með sér 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.
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86. gr.
Ef skipverji fer frá skipi, og er skipið í háska statt, og gætir hann eigi 

þess, sem góftuin sjómanni er skylt að gæta, og varðar það hann sektum eða 
einföldu fangelsi.

87. gr.
Verði skipverji sekur um yfirsjón í skyldustörfum sinum, með öðrum 

hætti en áður var sagt, eða raski hann góðri háttsemi eða reglu, og varðar 
það 5—500 króna sektum.

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 krefjíst þess, er mis- 
gert var við, skipstjóri eða útgerðarmaður. Krafa um málssókn skal gerð 
svo fljótt sem unnt er, og í siðasta lagi áður en ár er liðið frá því, að yfir- 
sjónin var drýgð.

Mál út af brotum gegn 84. og 86. gr. skulu lögð fyrir atvinnu- og 
samgöngumálaráðuneytið til umsagnar, áður en málshöfðun er ákveðin. Sé 
um algerðan skiptapa að ræða, hafi skip steytt á grunni og orðið að leita 
hjálpar annara, eða hafi annað sjóslys orðið, er manntjón hlauzt af eða ann- 
að verulegt tjón, má eigi fella niður málssókn fyr en leitað hefir verið um- 
sagnar 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 lög- 
reglumál.

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 réttmætri hliðsjón af hinni fyrri refsingu 
hans, og má þá færa refsinguna niður fyrir það, sem ella er ákveðið fyrir 
þá yfirsjón, eða fella refsinguna niður með öllu.

90. gr.
Mál þau er ræðir um í þessum kafla skulu rekin i sjódómi.

91. gr.
Sektir samkvæmt lögum þessum renna í ríkissjóð.
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VII. KAFLI.

Um gildi 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. paálsgr. 254. 
gr., 257. og 265.—277. gr. siglingalaga nr. 56, 30. nóvember 1914, úr lögum 
numdar.

93-
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1931.

Nd. 368. Breytingartillaga

við frumvarp til sjómannalaga.

Frá Sigurjóni Á. Ólafssyni.

Við 30. gr. 1. málsgr. Á eftir orðunum »Deyi skipverji af sjúkdómi« komi: 
slysum eða meiðslum.

Nd. 369. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 37, 14. júni 1929, um héraðsskóla.

Flutningsm.: Hannes Jónsson og Tryggvi Þórhallsson.

Á eftir orðunum »að Núpi i Dýrafirði« í fyrri málsgr. 1. greinar laganna 
komi: Reykjum í Hrútafirði.

Greinargerð.

Undanfarin ár hefir verið unnið að þvi i Strandasýslu og Húnavatns- 
sýslu að undirbúa stofnun héraðsskóla fyrir héruðin við Húnaflóa. Samkomulag 
hefir orðið hið bezta um stofnun þessa skóia. Hefir það verið næstum einróma 
álit allra, að skólinn væri hvergi betur settur en á Reykjum f Hrútafirði. Sýslu- 
nefnd Strandamanna veitti á fundi sinum f vetur 20 þús. kr. til byggingar vænt-

Alþt. 1930. A. (42. lðggjafarþing). 124

i
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anlegs héraðsskófa að Reykjum við Hrútafjörð. Sýslunefndin kans ennfremnr tvo 
fnlltrúa, þá Halldór Júlfusson sýslnmann og Kristmnnd Jónsson kanpfélagsstjóra, 
til að standa fyrir byggingnnni, og vildi gjarnan, að byrjað yrði I snmar. Litln 
síðar var sýslnfnndnr i Vestnr-Húnavatnssýsln, og samþykkti sá fundnr 15 þús. 
kr. framlag fyrir þá sýsln i skólann með Strandamönnnm. Vestnr-Húnvetningar 
knsn ennfremnr aðra tvo fnlltrúa i byggingarnefndina, þá Porstein Einarsson 
bónda á Reykjnm og Eggert Levybónda á Ósum. Hafa fulltrúarnir úr báðum 
sýslnnum nú þegar baldið fnnd með sér og gert ýmsar ráðstafanir til undirbún- 
ings þessa byggingarmáls.

Þegar ríkið seldi jörðina Reyki við Hrútafjörð, var tekinn nndan Reykja- 
tangi, sem er allstór eyri út í fjörðinn anstanverðan, og nokknrt land ofan við 
tangann. Ofan við eyrina kemnr npp i landi rikissjóðs stór, beit nppspretta, og 
er þar meira en nóg vatn til að hita stóra byggingn.

Reykjatangi hefir fram að þessn verið leigðnr ábúandannm á Reykjnm 
fyrir lága leign. Mnn stjórnin hafa lofað að leigja skólannm land þetta og heitn 
uppsprettnrnar.

Á sfðastliðnn snmri var komið npp á Reykjatanga vandaðri yfirbyggðri 
snndlang. Mun vandfnndinn sá staður, sem betnr sé fallinn til snndiðkana, þvi 
ank þess að hafa heita vatnið, er sjórinn við hendina, og er hann sérstaklega 
vel lil þess fallinn að þreyta snnd í honnm, sérstaklega innan við tangann.

Nd. 370. Nefndarálit

um frv. til laga nm Fiskveiðasjóð íslands.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Frnmvörp 2 hafa legið fyrir nefndinni nm þetta sama efni, annað á þskj. 
30, hitt á þskj. 132. Ennfremur hefir nefndin samtfmis haft til meðferðar frv. til 
laga nm rekstrarlánafélög fyrir bátaútveg og smáiðjn, þskj. 29, sem hnígur mjög 
að sama efni.

Frá þvl frv. þessi komu fram hefir Alþingi afgreitt lög nm Útvegsbanka 
lslands, og má lita svo á, að með afgreiðslu þess máls sé að nokkru leyti full- 
nægt í bili þeirri þörf, sem nefnd frv. áttn úr að bæta, einkanlega þó rekstrar- 
lánaþörfinni. Hinsvegar er augljóst, að stofnnn Útvegsbankaps bindur mikið hreyf- 
anlegt fjármagn og torveldar mjög I bili fjáröflnn fyrir Fiskveiðasjóð.

Nefndin hefir þvf, eftir vandlega ihngnn, horfið að þvi ráði að fella niðnr 
rekstrarlándeild Fiskveiðasjóðs og freista að beina fáanlegn fjármagni til stofn- 
lána eða smáskipakanpa og stofnnnar iðjutækjnm i verstöðvum.

Af þessn leiðir aftnr, að nefndin treystist ekki að afgreiða frv. á þskj. 29 
nm rekstrarlánafélög, en teknr npp, að þvi er við getur átt, stefnn beggja



fyrrnefndra frv. um Fiskveiðasjóðinn og miðar tillögur sinar við frv. á 
þskj. 132.

Eftir framansögðn leggur nefndin til, að frv. á þskj. 132 verði samþykkt 
með eftirfarandi

Þingskjal 370 987

BREYTINGUM.

1. Við 2. gr. III. liðnr fellur niður.
2. Við 3. gr. Greinin orðist svo:

Fiskveiðasjóði er beimilt að gefa út bandhafavaxtabréf, allt að l1/* 
milljón kr., sem tryggð skulu með stofnfé sjóðsins og ábyrgð rikissjóðs. 
Fjármálaráðherra setur nánari reglur um stærð bréfanna, útlit, útdrátt og 
aðra meðferð þeirra i reglugerð sjóðsins.

3. Við 4. gr.
a. Fyrir »skipakaupadeildar« i upphafi greinarinnar komi: Fiskveiðasjóðs.
b. Orðin »allt að 50 rúmlesta* i staflið a. falli niður.

4. Við 5. gr.
a. Fyrir »x/3« i þriðju málsgr. komi: */s.
b. Fyrir »skipakaupadeildar« i siðasta málslið komi: Fiskveiðasjóðs.

5. Við 6. gr.
a. Fyrir »skipakaupadeild« i fyrstu málsgr. komi: Fiskveiðasjóði.
b. b-liður orðist svo:

Gegn fyrsta veðrétti i skipum, allt að helmingi virðingarverðs, enda 
gangi þá veðréttur sjóðsins fyrir öllum öðrum tryggingum i skipunum, öðr- 
um en lögveði.

6. Við 7. gr. Greinin orðist svo:
Heimilt er stjórn Fiskveiðasjóðs að leggja árlegt aukagjald, sem nemi 

allt að °/°> á lán með veði i skipum. Gjald þetta skal lagt i sérstakan 
sjóð, sem ávaxtast eins og varasjóður, og skal þvi varið til að bæta Fisk- 
veiðasjóði þann halla, sem bann kann að biða vegna sjóveða i veðsettum 
skipum. Nánari fyrirmæli um þetta skulu sett i reglugerð Fiskveiðasjóðs.

7. Við 8. gr. Greinina skal orða þannig:
Leggja skal i varasjóð, auk stofngjalds lánþega eftir 5. gr., 50 % af 

árlegum tekjuafgangi Fiskveiðasjóðs, þar til varasjóður nemur 20*/° ftf út- 
lánnm sjóðsins, en þaðan af svo mikið, sem þarf til að halda þvi hlutfalli 
tryggingar. Varasjóð skal ávaxta á öruggum stað og má eigi festa bann i 
áhættulánum.

8. Við 10. gr, Greinin fellur niður.
9. Við 11. gr. Siðari málsgr. falli niður.

10. Við 17. gr. Greinin orðist þannjg:
Atvinnumálaráðuneytið hefir á bendi stjórn Fiskveiðasjóðs, þar til 

samningar takast við Útvegsbanka íslands um rekstur sjóðsins, eftir fyrir- 
mælum 10. gr. laga nr. 2 1930. Útlánsfé Fiskveiðasjóðs skal skipt sem
jafnast eftir bátaútgerð i hverjum hluta landsins.
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11. Við 18. gr. Greinin falli niðnr.
12. Við 20. gr. Greinin falli niðnr.

Greinatalan breytist eftir niðnrstöðu við atkvæðagreiðslu.

Alþingi, 27. marz 1930.

Sveinn ólafsson, 
form. og frsm.

Signrjón Á. Ólafsson, 
fnndaskr., með fyrirvara.

Ásg. Ásgeirsson. Ólafur Thors. Jóhann Þ. Jósefsson.

Nd. 371. Breytingartillaga

við frv. til laga um verðtoll.

Frá Halldóri Stefánssyni.

1. Við 9. gr. A.
a. Á eftir »brétspjöld og myndabæknra komi: Brokade og brokadeskór.
b. »og flosskóra falli niður.

2. Við 9. gr. C.
Fyrir »flos-« (í svignnnm) komi: brokade-.

Nd. 372. Nefndarálit

nm frv. til laga nm stuðning rikisins til aðalframræslnskurða.

Frá landbnnaðarnefnd.

Nefndin heflr athugað frv. og er á einn máli nm að mæla með, að það 
verði samþykkt með nokkrnm breytingnm.

Nefndin telnr ekki rétt að ákveða, að 150 þús. kr. sknli árlega varið úr 
rikissjóði til kanpa og starfræksln á sknrðgröfnm, bæði af því, að npphæð þessi 
mnn hafa verið ákveðin af handahófi, og i öðrn lagi af því, að nefndin vill ekki 
með slikn ákvæði ýta nndir, að keyptav verði samtimis margar skurðgröfnr áður 
en reynsla er fengin fyrir nothæfi þeirra.

Þá telnr nefndin sjálfsagt, að sknrðgröfnr rikisins verði notaðar jöfnnm 
höndnm við gröft framræsln- og áveitusknrða og að hvorttveggja njóti sama 
styrks, ennfremnr að rikissjóðnr greiði allan kostnað af flutningi grafnanna milli 
vinnnstaða.

Nefndin leggnr þvi til, að frv. verði samþykkt með eftirfarandi
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BREYTINGUM.

1. Við 1. gr. Greinin orðist þannig:
Rikisstjórninni er heimilt, i samráði við Búnaðarfélag fslands, að 

kaupa 1 skurðgröfu á ári fyrst um siun, er séu hentugar hér á landi.
2. Við 3. gr. Aftan við greinina bætist: og telja verður líklegt, að skurðgrófu 

verði við komið.
3. Við 4. gr. Greinin orðist þannig:

Nú hafa kort og áætlanir verið gerðar á einhverju svæði, og geta 
þá bændur á hlutaðeigandi svæði myudað raeð sér áveitufélög samkv. 42.— 
44., 46. og 47. gr. vatnalaganna frá 1923, eða landþurkunarfélög samkv. 
82. gr. sömu laga, og skal um stofnun þess félagsskapar og starfrækslu að 
öllu farið eftir fyrirmælum vatnalaganna.

4. Við 5. gr. Greinin orðist svo:
Nú er landþurkunar- eða áveitufélag myndað samkv. 4. gr. Ber því 

þá réttur til, svo fljótt sem ástæður leyfa, að fá eina eða fleiri af skurðgróf- 
um ríkisins lánaðar, enda hagi svo til, að hentugt sé að nota þar skurðgröfu. 
Rikið lánar skurðgröfurnar án endurgjalds, greiðir allan kostnað af flutningi 
þeirra milli vinnustaða og sér um viðhald þeirra, en umsjónarmaður skurð- 
grafnanna ræður verkstjóra til þeirra. Búnaðarfélag íslands setur reglur um 
rekstur skurðgrafnanna.

5. Við 6. gr. Greinin orðist þannig:
Af kostnaði þeim, er leiðir af starfrækslu skurðgrafnanna, þar með 

talið nauðsynlegt viðhald þeirra, varahlutir og vátrygging, þar sem þess er 
þörf, greiðir rikissjóður 'A, V3 heimilast landþurkunar- eða áveitufélögunum 
að útvega sér að láni, en Vs skulu landeigendnr leggja fram sjálfir, um leið 
og verkið er framkvæmt.

6. Fyrirsögn frv. verður:
Frv. til laga um skurðgröfur rikisins og rekstur þeirra.

Alþingi, 27. marz 1930.
Lárus Helgason, Jón Sigurðsson, Þorleifur Jónsson.

form. fundaskr. og frsm.

Einar Jónsson. Bernh. Stefánsson.

Ed. 373. Nefndarálit

um frv. til laga um bæjarstjóra á Siglufirði.

Frá meiri hl. allsherjarnefndar.

Meiri hl. nefndarinnar leggur til, að frv. þetta verði afgreitt með svo 
hljóðandi rökstuddri
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DAGSKRÁ:

Með þvi að engar npplýsingar liggja fyrir um það, hver nanðsyn Sigl- 
firðingum er á að aðskilja bæjarfógeta- og bæjarstjórastarfið á Siglnfirði, og 
með þvi að ekki er annað knnnngt en sá embættismaður, sem að lögum nú 
gegnir bæjarstjórastarfinn, leysi öll sin störf, bæði sem embættismaður rikisins 
og oddviti bæjarstjórnar, vel og samvizkusamlega af hendi, þá telur deildin ekki
ástæðu til, að frv. þetta gangi fram að svo stöddn, og tekur fyrir næsta mál 
á dagskrá.

•

Alþingi, 28. marz 1930.

Ingvar Pálmason, 
frsm. og fnndaskr.

Jóh. Jóhannesson.

Ed. 374.

um frv. til 1. um fimmtardóm.

Nefndarálit

Frá meiri hl. allsherjarnefndar.

Nefndin hefir um alllangan tíma athugað þetta frv. og þá brevting, sem 
það gerir á dómaskipun landsins. En ekki hefir nefndin getað orðið sammála 
um frv. Meiri hl. telur breytingarnar allflestar til mikilla bóta, en minni hl. 
(JóhJdh) mun vera á móli frv. í heild.

Leitað hefir verið umsagnar dómaranna í hæstarétti, lagadeildar háskólans 
og málaflutningsmannafélagsins. Er umsögn hæstaréttardómaranna prentuð hér 
aftan við sem fylgiskjal, en umsögn málaflutningsmannafélagsins sér meiri hl. 
ekki ástæðu til að birta; umsögn lagadeildar liáskólans var ekki komin, þegar 
nál. fór i prentun.

f umsögn sinni leggja hæstaréttardómararnir á móti þeirri breytingu á 
dómaskipuninni, sem í frv. felst. En meiri hl. telur rök þau, er þeir færa í um- 
sögninni á móti frv., -ekki svo veigamikil, að ástæða sé til að liafna þess vegna 
þeim umbótum, sem frv. felur i sér. En af því að umsögn þessi er þó frá hæsta- 
réttardómurunum, vill meiri hl. rekja hana svo ítarlega sem kostur er í stuttu 
nefndaráhti.

Það, sem strax hlýtur að vekja athygli við lestur umsagnar hæstaréttar- 
dómaranna, er sú augsýnilega ókurteisi, er lýsir sér í öllum anda og formi um- 
sagnarinnar. Má nieðal annars benda á, að þar er sýnilega slægzt til að sýna dóms- 
málaráðherra Utilsvirðingu. Þetta eitt út af fyrir sig er mjög óviðurkvæmilegt af 
dómendum hæstaréttar.

Það er einnig talað um, að dómsmálaráðherra hafi „farið rakalausum 
orðum um réttinn í ástæðum fyrir frumvarpinu“. Mun þar vera átt við orðin 
„að liæstiréttur hefir ekki undanfarin ár notið þess trausts, sem æskilegt væri“
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í greinargerðinni. En þessi orð hafa við nokkur rök að stvðjast. Ýms umrnæli 
i blöðum frjálslyndu flokkanna hafa hnigið til alvarlegrar gagnrýni á dómum 
réttarins, og eru það einmitt blöð þeirra flokka, sem standa að ríkisstjórninni, 
en bak við þá flokka stendur meiri liluti af kjósendum landsins. Einnig er það 
vitanlegt, að manna á meðal hefir verið mikil gagnrýni á dómum réttarins, og 
það jafnvel meðal inálaflutningsmanna við réttinn. Ef dómararnir liefðu orðað 
þessi unimæli sín þannig, að árásirnar á hæstarétt hefðu verið ómaklegar og 
órökstuddar, hefði verið hægt að ræða uin það atriði, en liitt er engan veginn 
rétt, að rakalausum orðum sé farið um réttinn, þó sagt sé, að hann hafi ekki 
notið æskilegs trausts. Hitt er einnig rétt í greinargerðinni, að ósamræmis hefir 
virzt kenna á milli einstakra dóma um svipuð sakarefni og að rétturinn virðist 
hafa skyndilega skipt um dómvenju, án þess að nokkur sérstök grein væri 
fyrir því gerð. Þessar hógværu athugasemdir í greinargerðinni eru því alger- 
lega réttar, og má færa dæmi þeim til sönnunar.

Þá kvarta dómararnir yfir því, að ekki hafi verið leitað álits réttarins 
fyrr en frv. var samið og fullprentað. Þess er fyrst að geta, að engin skylda 
ber til þess að leita fyrr eftir umsögn dómaranna, auk þess sem fordæmi er 
fyrir því, að frumvarpið að upprunalegu hæstaréttarlögunum var ekki lagt 
fyrir dómara yfirréttarins áður en það var lagt fyrir þingið. Athugasemd þessi 
er því á litlum rökum reist.

En það verður að teljast alveg óforsvaranlegt, er þeir tala um „atferli 
ráðherra“ í þessu sambandi. Orðið „atferli“ mun venjulega aðeins notað um 
refsiverða verknaði, áð minnsta kosti þegar lagamenn taka sér slik orð í munn. 
Virðist því hér vera að ræða um aðdróttanir í garð dómsmálaráðherra, sem 
vitanlega ættu ekki að sjást frá dómenduni hæstaréltar.

Dómararnir vilja hrekja þá skoðun, sem kemur fram í greinargerð frv., 
að hér sé um algerða nýmyndun á æðsta dómstiginu að ræða, og breytingarnar 
séu ekki minni en þær, sem gerðar voru með stofnun hæstaréttar. Dómararnir 
vilja hnekkja þessari skoðun með því að benda á, að tilskipunin um yfirdóm, 
sem að vísu var breytt og viðaukin með mörgum lögum, hafi aðeins verið 22 
gr., en hæstaréttarlögin 57 gr. og fimmtardómsfrv. 68 gr. Lakari röksemdir er 
vart hægt fram að færa, og veikur inundi leikmönnum þykja sá dómur hæsta- 
réttar, sem byggður væri á slíkum forsendum. — Annars má vísa til greinar- 
gerðar fimmtardómsfrumvarpsins, bls. 20, þar sem rök eru færð fvrir þessu, 
rök, sem hvergi nærri eru afsönnuð með fullyrðingum dómaranna.

Það er fjarri lagi, þegar dómararnir fullyrða, að breytingarnar séu í 
rauninni aðeins tvær: 1) afnámið á dómaraprófinu og 2) embættisaldurinn. 
Sýnist eftir þessu, sem dómurunum þyki engu máli skipta nýmæli um fjölgun 
dómaranna og opinbera atkvæðagreiðslu, auk ýmsra annara breytinga. Er 
þessi fullyrðing dómaranna því furðu djörf.

I greinargerð frv. er ítarlega gerð grein fvrir, hvers vegna byrjað hafi 
verið á breytingum á lokadómstiginu (bls. 17), og þarf dómurunum því ekki 
að koma þetta neitt „kynlega fyrir“.

Um fimmtardómsnafnið vísast til greinargerðarinnar, bls. 20—21, og 
hrekja dómararnir ekkert það, sem þar er sagt.
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Niðrandi orðum fara dómararnir um aukadómarana, sem þeir segja, að 
aðaldómararnir „eigi að geta fengið að láni úr lagadeild háskólans“. Það er og 
alls ekki rangt að kalla þetta ákvæði áþekkt deildaskiptingu sumra erlendra 
dómstóla. I fimmtardómsfrv. er gert ráð fyrir, að fimmtardómur starfi með 
tvennu móti, bæði sem 3 manna og 5 manna dómstóll. Þetta er sannarlega áþekkt 
deildaskiptingu, þó ekki sé það eins. Og svipuð eru fyrirmæli í 5. gr. norsku 
réttarfarslaganna, þar sem svo er fyrir mælt, að hæstiréttur geti kallað til mann 
„i vidtlöftige saker“, ef einhver dómaranna kynni að forfallast, og á sá maður 
að „overvære forhandlingerne“. Þetta er gert til þess, að aldrei séu færri en 7, 
sem taki þátt í meðferð umfangsmikilla mála, og kemur þar fram sama hugs- 
unin og með aukadómurunum, að meiri þörf sé fleiri dómara í umfangsmiklum 
málum. Hér er því um s v i p a ð fvrirmæli að ræða, og einmitt var visað til 
ákveðinnar gr. i norskum lögum, svo hægt væri að bera þetta saman.

1 Svíþjóð gilda einnig áþekk ákvæði, þar sem í 22. gr. stjórnskipulaga 
þeirra er mælt svo fyrir: „Uti högsta domstolen kunna ringara mál prövas och 
avgöras av fem ledamöter, sá och av fyra, dár alla fyra áro om slutet ense. Över 
viktigare saker skola minst sju döma“.

Dómurunum finnst „ótiltækilegt“ að koma ákvæðum um aukadómarana 
fram á þann hátt, sem gert er ráð fyrir í frv. Er það rökstutt með því, að það 
geti vakið „óánægju og tortryggni gegn réttinum“. Sýnist þessi röksemd furðu 
létt á metunum, því hver ákvörðun lokadómstigsins getur vitanlega vakið óá- 
nægju og tortryggni, og ekki er aðaldómurunum til mikils treystandi, ef ekki 
má trúa þeim fyrir því, að kalla á aukadómara þegar helzt skyldi, en láta vera 
að kalla á þá, þegar einföld mál eru á ferðinni. 5. gr. norsku réttarfarslaganna 
treystir dómsforseta einum til þess að tiíkalla aukadómara „i vidtlöftige saker“, 
og hefir ekki borið á, að þetta hafi vakið sérstaka óánægju né tortryggni gegn 
norska hæstaréttinum.

Aðalbreytingu telja dómararnir niðurfellingu dómaraprófsins. Segja þeir 
núgildandi ákvæði hæstaréttarlaganna um þetta vera eins og „í flestum nýleg- 
um lögum um úrslitadómstigið utan einræðisstjórnarlanda". Vera má, að 
dómararnir hafi sérstaklega kynnt sér réttarfarslöggjöf ítala, Spánverja og 
Jugoslava, þó ekki nefni þeir lög þessara þjóða með nákvæmum tilvitnunum. 
En i þess stað nefna þeir aðeins 43. gr. dönsku réttarfarslaganna, sem þetta at- 
riði hæstaréttarlaganna var sniðið eftir. 1 Finnlandi segja þeir þá reglu gilda, að 
ríkisforseti skipi hæstaréttardómara eftir tillögum réttarins, og sama eigi sér stað 
í Svíþjóð, eftir gamalli venju. Niðurstaðan verður því sú, að i Danmörku einni 
af Norðurlöndum gilda ákvæði um dómarapróf, en finnsku réttarfarslögin fá 
veitingarvaldið i hendur æðsta framkvæmdarvaldinu (forseta), hkt og nú á sér 
stað hér um veitingu læknaembætta o. fl., þar sem veitingarvaldið leitar tillagna 
landlæknis o. s. frv., og i Svíþjóð mæla lögin svo fyrir, að konungur skipi dóm- 
ara, þó að það sé gömul venja, að leitað sé tihagna dómaranna. sem vitanlega 
eru ekki bindandi. Segir svo um þetta i 17. gr. stjórnskipulagslaga (Regerings- 
formen) þeirra: „Konungens domsrátt skall uppdragas minst tolv af honom ut- 
námnda lagkunniga mán, vilka fullgjort vad författingarna föreskriva dem, som
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uti domareámbeten má nyttjas, samt i sádana várv ádagalagt insikt, erfarenhet 
och redlighet. De kallas justitierád och utgöra konungens högsta domstol“. Og 
í Noregi er veitingarvaldið skilyrðislaust í höndum æðsta framkvæmdarvaldsins. 
Loks má geta þess, að í Svíþjóð og Finnlandi er í undirbúningi ný heildar-réttar- 
farslöggjöf, og í frumvörpum þeim og nefndarálitum, sem komin eru fram 
þar í löndum um þetta, er alls ekki gert ráð fyrir neinu dómaraprófi, og allt út- 
lit er fvrir, að í nýjum réttarfarslögum Svíþjóðar og Finnlands verði dómara- 
prófið ekki lögboðið.

Öll Norðurlöndin eru stjórnfrjáls lönd, og sjálfstæði dómstólanna varið af 
stjórnarskránum, þó 3 af þessum 4 ríkjum, að Islandi frátöldu, telji sér fært að 
láta æðsta framkvæmdarvaldið skipa hæstaréttardómarana án undangengins 
prófs, og virðist svo, sem þetta hafi ekki komið að sök né gert dómstólana háða 
framkvæmdavaldinu. Og þó að ákvæði finnntardómsfrv. um þetta verði sam- 
þykkt óbreytt, má gera ráð fyrir, að sjálfstæði dómstólsins verði ekki sett í 
hættu frekar hér en annarsstaðar, þar sem sömu reglur gilda, og sjálfsagt verður 
álits aðaldómara leitað, þegar skipa á nýjan mann í fimmtardóm, þó ekki verði 
sá nýi maður prófaður né neitunarvaldið i höndum réttarins. Að lokum má 
benda á það, að núverandi hæstaréttardómarar eru skipaðir af framkvæmdar- 
valdinu án þess að þeir væru áður prófaðir, og telja þeir sig þó sjálfsagt alger- 
lega sjálfstæða gagnvart því.

Atriði það, sem hér hefir verið rætt um næst á undan, telja dómararnir 
aðalbreytingu frumvarpsins, en ákvæðið um aldursmark dómara meginnýmæli.

Það er ekki rétt hjá dómurunum, að hér sé um aðalatriði frv. að ræða, 
Eins er það mjög einkennileg ályktun, að 60 ára aldur sé „liklega yfirleitt nær 
því að vera bezti aldurinn“. Naumast verður vægara að orði kveðið um þennan 
lofsöng til ellinnar en að hann orki mjög tvímælis.

I þessu sambandi koma dómararnir með þá athugun og fullyrðingu, að 
aldursákvæði frv. geti „leitt til þess, að síðari stjórnir teldu sér frjálst að fara í 
fótspor núverandi dómsmálaráðherra. Og livar væri þá réttaröryggið í landinu“. 
Verður meiri hl. að telja þessi orð alveg óviðurkvæmileg af dómendum hæsta- 
réttar. Þau verða ekki skilin á annan veg en þann, að dómararnir segi, að ef 
fetað væri í fótspor núverandi dómsmálaráðherra, væri réttaröryggið í land- 
inu í hættu. Með þessum orðum virðast dómararnir vitandi eða óvitandi taka 
ákveðna pólitiska afstöðu, sem meiri hlutinn verður að átelja hjá þeim. Er þá 
og komið i hið mesta óefni, og hæpið að þessi umsögn hæstaréttardómara væri 
alstaðar tekin sem góð og gild vara. I einu nágrannaríki voru kom fyrir nokkr- 
um árum fyrir atvik, sem rétt er að drepa á í þessu sambandi. Einn af hæsta- 
réttardómurum þess lands lét svo um mælt, að hann hataði ákveðinn stjórnmála- 
flokk. Aðalmálgagn þess flokks gerði þá fyrirspurn til dómarans, hvort þessi 
orð væru rétt eftir honum höfð, og ef svo væri, gæti hann ekki lengur setið sem 
dómari í hæstarétti, þar sem hann hefði lýst liatri á einum stjórnmálaflokknum. 
Dómarinn svaraði drengilega, kannaðist við orð sín og sagði tafarlaust af sér. 
Fannst öllum það vera liin réttu málalok.

Þá halda dómararnir því hiklaust fram, að 3. liður 8. gr. frv. þverbrjóti 
57. gr. stjórnarskrárinnar. Þessa fullvrðingu verður að telja mjög vafasama, því

Alþt. 1930. A. (42 löggjafarþing). 125



ákvæðin um aldur má að minnsta kosti skilja sem veitingarskilyrði, og er vikið 
að því nánar síðar.

Eigi verður fallizt á þá skoðun dómaranna, að með frv. sé e k k i verið 
að koma nýrri skipun á dómstólana. 1 greinargerð frv. eru leidd rök að því, sem 
hvergi eru hrakin, að hér sé um nýskipun og umbrevtni á lokadómstiginu að ræða.

Út af opinberu atkvæðagreiðslunni er rétt að benda á, að nokkurt ósam- 
ræmi er á milli 52. gr. frv. og greinargerðarinnar við 10. kafla. Stafar þetta af 
því, eftir upplýsingum sem meiri hl. hefir fengið, að upprunalega var ætlunin 
sú, að hafa bæði ráðagerðir og atkvæðagreiðslu munnlega og í hevranda hljóði. 
En frá þessu ráði var horfið og aðeins ætlazt til, að atkvæðagreiðslan væri opin- 
ber. Er á þetta minnzt síðar. Ber því að miða umsögn dómara við frv. með þess- 
ari leiðréttingu og þarf því ekki að vikja nánar að athugunum dómara um opin- 
bera ráðagerð, en aðeins benda á, að ekki er i álitinu skýrt allskostar rétt frá hér 
að lútandi fyrirkomulagi i Noregi, þar sem sagt er, að að ráðagerðum hafi „engir 
aðgang nema ritarar réttarins“. 1 140. gr. réttarfarslaganna norsku er sagt, að 
ritararnir megi vera við ráðagerðirnar, og svo bætt við: „Dog kan rettens for- 
mand gi særlig tilladelse til andre, som af hensyn til sin juridiske utdannelse 
eller af lignende grunde önsker at være tilstede“.

Það er óþarfi að skilja orðin „jafnskjótt og málaflutningi er lokið“ í 51. 
gr. frv. svo einstrengingslega eins og dómararnir vilja vera láta, en til að fyrir- 
byggja misskilning, er þetla gert skýrara með brtt.

Röksemdir dómaranna gegn opinberri atkvæðagreiðslu eru heldur léttar 
á metunum, þegar þær eru bornar saman við hina ágætu revnslu Norðmanna 
af þessu skipulagi. Vísast til greinargerðar frv. um þetta.

Ekki þykir ástæða til að ræða mikið við dómarana um meðaltalsákvæði 
53. gr., þó hinsvegar komi þar fram hjá dómurunum lítið traust til dómara í 
lokadómsstiginu, þar sem þeir gera ráð fyrir, að einstakir dómarar gætu mis- 
notað þessa reglu og með því móti haft „óhæfileg áhrif á útkomuna“.

Svo virðist, sem dómararnir telji það vafasamt, að heimilt sé eftir stjórn- 
arskránni að lögbjóða félagsskap málaflutningsmanna við fimmtardóm, vegna 
liins almenna félagafrelsis. En þetta nær vitanlega ekki nokkurri átt. Enginn 
hefir látið sér detta í hug, að lögin um síldareinkasölu séu brot á stjórnarskránni, 
þó í þeim lögum séu menn skvldaðir til félagsskapar. Og vitanlega var ástæðu- 
laust að láta þessa félagsskvldu ná til annara málaflutningsmanna en þeirra, 
sem starfa við fimmtardóm, þegar um löggjöf um fimmtardóm var að ræða. 
Almenn félagsskylda málaflutningsmanna getur að sjálfsögðu komið til greina, 
þegar b'úið er að endurbæta réttarfarslöggjöfina yfirleitt.

Ekki sýnist neinn háski á ferðum, þó dómsmálaráðherra sé heimilaður 
fullnaðarúrskurður út af brotum málaflutningsmanna. I Bretlandi má skjóta 
shkum úrskurðum til dómsmálaráðherra eða yfirdóms (High Court). 1 Bret- 
landi er ekki síður „heilbrigð réttarmeðvitund“ en hér á landi, og sýnist því 
ekki hundrað vera í hættunni, þó þetta ákvæði væri í lög tekið. En því er alger- 
lega neitað, að í öllum siðuðum löndum heyri slíkir úrskurðir undir dómstólana, 
því Bretland er ennþá i tölu hinna siðuðu landa.

Vegna þess, hve forsendur dómaranna eru víða hæpnar, verður einnig að
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telja niðurstöðu þeirra um það, að frv. veiki dómsvaldið og auki áhrif pólitíska 
valdsins á það, jafnvel þvert ofan í stjórnarskrána, vera rakalausa.

Það má vel vera, að dómurunum finnist sjálfum, „að skipulag hæsta- 
réttar hafi gefizt vel og að rétturinn njóti trausts almennings“. En fyrst og 
fremst er þess að gæta, að „blindur er liver í sjálfs sín sök“, og hitt má vafalaust 
segja með eins miklum rökum, að hæstiréttur hafi ekki notið þess trausts al- 
mennings, sem æskilegt væri, og er minnzt á það liér að framan. Og sannarlega 
eru röksemdir dómaranna fyrir trausti almennings á réttinum einkennilegar, 
þar sem þeir færa það aðallega fram til stuðnings, „að málum fari þar sífjölg- 
andi“.

Dómararnir virðast bera sig undan því, að þeir fái tæplega að njóta 
„vinnufriðar“. Hvort þetta friðleysi stafar af sífjölgandi málum eða öðru, skal 
ósagt látið. En sannarlega eru starfsaðferðir, vinnubrögð og skipulag réttarins 
enginn slikur helgidómur, að á þau megi ekki minnast né benda á það, er aflaga 
þykir fara.

En þótt meiri hlutinn telji málið í heild sinni þess vert, að það verði sam- 
þvkkt, vill hann gera á því ýmsar minni háttar breytingar.

Á nokkrum stöðum i frv. eru villur. Orð og setningar virðast hafa fallið 
úr handriti eða við prentun, svo sem er í 6. gr. 4. tölul., 8. gr. og 22. gr. og víð- 
ar. Eru þessar villur leiðréttar með brtt. Um brtt. meiri hl. þykir rétt að fara 
nokkrum orðum. Er það fvrst við 4. gr. frv. Meiri hl. telur réttara að halda því 
fvrirkomulagi, sem nú er, að dómsforseti sé kosinn af dómurunum til 1 árs í 
senn. En þessi breyting var gerð með lögum nr. 37, frá 4. júní 1924, og hefir ekki 
annað heyrzt en að það hafi gefizt vel.

Til að rýmka nokkuð ákvæðin í 5. gr. um það, hvenær 5 dómarar skuli 
skipa dóminn, vill meiri hl. bæta því við, að dómsmálaráðherra geti í opinberum 
málum krafizt þess, að aukadómarar taki sæti.

Hér að fram hefir verið að því vikið, að ákvæði 8. gr. frumv., rétt 
skilin, brjóti alls ekki í bág við stjórnarskrá landsins. En meiri hl. vill ekki láta 
um það deila, að þessi ákvæði rekist á stjskr. og hefir því gert nokkrar breyt- 
ingar við 8. gr. Er það ætlun meiri hl., að þar komi það fram skýrt og greinilega, 
að framvegis megi engum veita embætti sem dómara i fimmtardómi, er sé yngri 
en 30 ára eða eldri en sextugur. En meiri hl. vill gera þá undantekningu, að þetta 
skilyrði fyrir veitingu taki ekki til núverandi dómara í hæstarétti, en engan veg- 
inn er sú tillaga sprottin af því, að meiri hl. telji það nauðsvnlegt vegna ákvæða 
stjórnarskrárinnar.

Hitt er algert fjárhagsatriði, hvort þingið vill leggja fyrir landsstjórnina 
að láta dómara fara frá embætti þegar hann er 65 ára eða eldri. Þetta brýtur 
heldur engan veginn í bág við ákvæði 57. gr. stjskr. Aðeins kemur fram þing- 
vilji, sem vill nota heimild stjórnarskrárinnar, sem felst í þessum orðum: „Þó 
má veita þeim dómara, sem orðinn er fullra 65 ára gamall, lausn frá embætti“. 
Og þessa heimild á að nota vegna þess, að annars er hætt við, að ekki vrðu þessi 
ákvæði notuð, t. d. gagnvart dómara, sem greinilega væri farinn að sljóvgast, 
en vildi ekki viðurkenna það sjálfur, eins og altítt er, og jafnvel að starfsbræður 
hans, líka aldurhnignir, tækju síður eftir því en aðrir, sem utan við dóminn



996 Þingskjal 374

standa. Mundi þetta vafalaust þá kölluð harðneskja og blutdrægni, ef slíkum 
manni væri veitt lausn frá dómarastörfunum, og því tryggara fyrir öryggi dóma 
að nota heimild stjórnarskrárinnar fortakslaust.

1 samræmi við það, sem áður er sagt, flytur meiri hl. breytingu til lag- 
færingar á 52. gr. frv. um það, að ráðagerðir dómara fari ekki fram opinberiega, 
en aftur er hitt gert skýrara, að atkvæðagreiðsla fimmtardóms um mál, er hafa 
verið flutt munnlega, skuli vera opinber.

Hafa nú verið nefndar flestar þær breytingar, er meiri hl. vill gera á frv., 
og er það því tillaga hans, að frv. verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM.

1. Við 4. gr. 1. málsgr. skal orða svo:
Fimmtardóm skipa 3 aðaldómarar og 2 aukadómarar. Konungur 

skipar aðaldómara, en þeir kjósa sér forseta úr sinum hópi til eins árs í senn.
2. Við 5. gr.

a. Aftan við 3. málsgr. bætist:
Þó getur dómsmálaráðherra krafizt þess, að aukadómarar taki 

sæti í fimmtardómi í opinberum málum.
b. Upphaf siðustu málsgr. skal orða svo:

Aðaldómarar fimmtardóms o. s. frv.
3. Við 6. gr. Upphaf greinarinnar skal orða svo:

Nú er ákveðið o. s. frv.
4. Við 8. gr.

a. Upphaf 1. málsgr. skal orða svo:
Aðaldómarar í fimmtardómi skulu o. s. frv.

b. 3. tölulið skal orða svo:
Séu eigi yngri en þrítugir og eigi eldri en sextugir.
Undanþegnir þessu skilvrði við veitingu embætta í fimmtardómi

eru þó þeir dómarar, er skipa hæstarétt þegar fimmtardómur tekur til 
starfa. Þó má enginn fastur dómari vera eldri en 65 ára.

c. I stað „kjörforeldri eða fósturbörn“ i 4. tölulið komi: kjörforeldri og 
kjörbörn, fósturforeldri og fósturbörn.

5. Við 17. gr.
a. Aftan við 2. tölulið bætist: eða um jafnlangan tíma gegnt embætti eða 

stöðu, sem lagapróf þarf til.
b. Aftan við greinina bætist ný málsgr.:

Þá skulu og þeir, er byrjað hafa prófraun fyrir hæstarétti, sbr. 3. 
tölubð, eiga rétt á því að ljúka prófi sínu við fimmtardóm.

6. Við 22. gr. Á eftir 1. málslið komi nýr málsbður, svo hljóðandi:
Einnig er honum rétt að fela flutning máls síns maka sínum, frænd- 

um að feðgatab eða niðja, systkinum sínum, tengdaforeldrum eða tengda- 
börnum.



7. Við 31. gr. Fvrir „uppboðigjörðum“ í síðustu málsgr. komi: uppboðs- 
gerðum.

8. Við 34. gr. 1 stað „51. gr.“ komi: 33. gr.
9. Við 43. gr.

a. Upphaf fyrri málsgr. skal orða svo:
Gögn, varnir, málsatvik og kröfur i einkamálum má eigi bera 

fram o. s. frv.
b. 1 stað orðanna í síðari málsgr. „til afnota liinum aðilanum“ komi: til af- 

nota handa hinum aðilanum.
10. Við 48. gr. Upphaf 2. málsgr. skal orða svo:

Ákvæði 1. málsgr. gilda þ.ó eigi, ef fimmtardómur frestar opinberu 
máli til þess o. s. frv.

11. Við 51. gr. Upphaf greinarinnar skal orða svo:
Dóma og úrskurði skal upp kveða svo fljótt sem unnt er, þegar mál- 

flutningi er lokið, o. s. frv.
12. Við 52. gr.

a. Aftan við 1. málsgr. bætist ný málsgr., svo hljóðandi:
Engir hafa rétt til að vera við ráðagerðir nema dómarar og 

fimmtardómsritari. Forseti réttarins getur þó gefið öðrum leyfi til að 
vera við ráðagerðir, sé þess sérstaklega óskað.

b. 1. málshð 2. málsgr. skal orða svo:
Atkvæðagreiðslur fimmtardóms um mál, er munnlega liafa verið 

flutt, skulu munnlegar vera, opinberar og í lieyranda hljóði.

Alþingi, 28. marz 1930.

Jón Baldvinsson, Ingvar Pálmason,
form. fundaskrifari og frsm.
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Fylgiskjal.

Dómsmálaraðherrann hefir með bréfi dags. 21. f. m. sent hæstarétti 
frumvarp til laga um fimmtardóm, sem lagt hefir verið fvrir Alþingi sem stjórn- 
arfrumvarp, og jafnframt mælzt til þess, að rétturinn léti uppi álit sitt um 
frumvarpið til þess að það yrði lagt fyrir nefndir þær, er kvnnu að fjalla um 
frumvarpið á Alþingi. —

Nú þótt nefndur ráðherra liafi, ofan á ummæli þau, er hann lét sér 
um munn fara um hæstarétt á Alþingi 1928, sbr. B.-deild Alþt. það ár, 
sérstaklega bls. 2852—53 og bls. 2882, 84 og 85, farið rakalausum orðum um 
réttinn í ástæðum fyrir frumvarpinu og ekki leitað ráða réttarins áður 
en frumvarpið var samið og fullprentað, þá viljum vér þó málefnisins 
vegna, um leið og vér mótmælum ofannefndu atferli ráðherra í garð 
réttarins, skýra háttvirtri allsherjarnefnd efri deildar, sem máhnu hefir
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verið vísað til, frá áliti voru um frumvarp þetta, i þvi trausti að nefndin 
gefi háttv. alþingismönnum kost á að kynnast skoðun vorri á frumvarpinu.

Frumvarpið er 14 kaflar og 68 greinir, og i ástæðunum kallað „alger 
nýmyndun á æðsta dómstiginu“. Er þar ennfremur sagt, að breytingarnar, 
sem frumvarpið geri á hæstaréttarlögunum, séu ekki minni en þær breyt- 
ingar, sem þau lög gerðu á gömlu landsyfirréttartilskipuninni og því ekki 
minni ástæða nú en þá til að búa til algerlega ný lög og nema hæstarétt- 
arlögin að öllu leyti úr gildi.

Þessu er óþarfi að svara með öðru en því, að benda þeim, sem um 
frumvarpið eiga að fjalla, á, að bera saman tilskipun 11. júlí 1800, sem er 
22 gr. alls, við hæstaréttarlögin, sem eru. 57 gr., og lesa síðan frumvarpið og 
hæstaréttarlögin saman, enda sagt í sjálfum ástæðunum, að samtals um 
40 gr. af 68 séu sambljóða samsvarandi greinum í hæstaréttarlögunum, og 
þó fara hvergi nærri allar þessar 28. gr. með nokkrar verulegar breytingar.

Mun þá engum skynbærum manni annarsvegar dyljast sá mikli mun- 
ur, sem hæstaréttarlögin gerðu á dómskipuninni í landinu, þar sem þau, 
auk margra annara breytinga, fluttu úrslitadómsvaldið inn í landið og lög- 
leiddu gersamlega nýtt réttarfar um meðferð allra mála i réttinum. Né 
heldur mun hinsvegar nokkrum dyljast liitt, að ráðgerðu nýmælin i frum- 
varpinu gáfu ekki nokkra átyllu til að semja nýtt heildarfrumvarp og allra 
sízt til að leggja hæstarétt niður. Þau hefði öll mátt lögleiða með nokkrum 
viðaukagreinum.

Verulegu bireytingarnar eru í rauninni sem.sé aðeins tvær: Niður- 
fellingin á íhlutunarvaldi réttarins um skipun dómara samkv. 4. lið 6. gr. 
hæstaréttarlaganna og henni samfara afsal á fullkomnu einræðisvaldi i þvi 
efni í hendur dómsmálaráðherra og svo breytingin á embættisaldri dóm- 
aranna.

Það er sagt í ástæðunum, að i rauninni þurfi að endurskoða alla 
réttarfarslöggjöfina og koma henni i eitt samstætt kerfi. Virðist það því 
koma kynlega fyrir að taka einn liðinn út úr, og það þann liðinn, sem ný- 
lega hefir fengið nýtízku umbúnað. Þetta er þó talið „eðlilegast og sjálf- 
sagðast" í ástæðunum.

Það er rétt, að nafnið „hæsfíréttur" mun ekki hafa látið jafnvel i 
eyrum allra fvrst eftir að dómstigunum var fækkað. En nú finna sennilega 
sárafáir eða jafnvel engir til þess. Nafnið er vel fallið til þess að sýna 
það hæði inn á við og út á við, að rétturinn er úrslitadómstóll, enda heita 
langflest úrslitadómstigin samsvarandi nafni og öll á Norðurlöndum. Og 
nafnið á úrslitadómstólnum í íslenzkum málum hefir á þriðju öld verið 
hæstiréttur.

• Fimmtardómur er að vísu fornt heiti á æðsta dómstól landsins mest- 
an hluta lýðveldistímans, en alóhæft til að tákna það út á við, að hann sé 
úrslitadómur, svo sem þýðingin i sjálfum frumvarpstextanum ber ljósast- 
an vott um. Og hvað sem öðru líður, er nafnbreytingin ekki nauðsynjaný- 
mæli, enda fimmtardómurinn gamli, 3 tylftadómur, gerólikur úrslitadóm- 
stólum nútímans, nefndur þvi nafni af því að fjórðungsdómarnir 4 voru
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fyrir á Alþingi, er hann var stofnaður. Nýja nafnið þvi i rauninni rangnefni, 
meðan enginn er fjórðungsdómurinn.

Næsta umtalsverða breytingin er ákvæði 4. 5. og 6. gr. frv. um 2 
aukadómara, sem aðaldómararnir 3 eiga að geta fengið að láni úr laga- 
deild Háskólans í „margbrotnum, umfangsmiklum eða vandasöm- 
um málum“. Er sagt í ástæðunum að þetta sé áþekkt deildarskiptingu 
nokkurra erlendra úrslitadómstóla og svipuð fyrirmæli sé að finna i 5. gr. 
norsku réttarfarslaganna. En deildaskiptingin, þar sem hún á sér stað, t. d. 
í Noregi og Svíþjóð, fer ekki eftir umfangi málanna. Og í 5. gr. norsku 
réttarfarslaganna er að vísu sagt, að hæstiréttur geti kallað til mann „i 
vidtlöftige saker“, en í tilvitnuninni hefir gleymzt að geta þess, að þetta 
er aðeíns varúðarráðstöfun gegn því, að einhver aðaldómaranna kynni að 
forfallast meðan á flutningi málsins stendur, en ekki til þess að fjölga 
dómurunum. Norska ákvæðið svarar því nánar til 2. liðs 5. gr. hæstarétt- 
arlaganna um tilkvaðning varadómara í foTföllum aðaldómara heldur en 
til nýmælis frv. um fjölgun dómara í vandasömum málum.

En ef hallast ætti að tillögu frumvarpsins um aukadómara virðist 
þó ótiltækilegt að koma henni fram á þann hátt, sem þar er gert ráð fyrir. 
Það þarf eigi að lýsa því nánar, að það mundi auðveldlega geta vakið 
óánægju og tortryggni gegn réttinum, ef hann ætti að úrskurða það i hverju 
falli hvort 3 eða 5 dómendur ættu að dæma mál, er til réttarins er stefnt, 
enda verður oft eigi úr þvi skorið til fullnustu fyrr en í málflutningnum, 
livort mál er vafasamt eða eigi. Það mundi því heppilegra að tiltaka það 
í sjálfum lögunum hver mál eða málaflokka aukadómararnir skyldu fjalla 
um. Annars væri einfaldast og öruggast, ef 3 dómarar þykja eigi nægja, 
að fjölga dómurunum um 2, enda var fækkunin 1924 gerð á móti tillögum 
dómenda hæstaréttar og varin með þvi einu að liún liorfði til sparnaðar.

Er þá komið að annari aðalbreytingu frumvarpsins, niðurfellingu 8. 
gr. á 4. lið 6. gr. liæstaréttarlaganna, skilorðinu um próf dómaraefna fyrir 
hæstarétti. Er ákvæði þetta vitanlega sett til varnar þvi, að óhæfir menn 
taki sæti í réttinum og sitji þar, ef til vill áratugum saman, og er auðvitað 
því óhjákvæmilegra sem rétturinn er fámennari.

Samskonar ákvæði mun vera lögmælt i flestum nýlegum lögum um 
úrslitadómstigið utan einræðisstjórnarlanda • og útnefning hæstaréttardóm- 
ara annarstaðar a. m. k. fara fram eftir tillögum hæstaréttar. I 43. gr. 
dönsku réttarfarslaganna er samskonar ákvæði og í íslenzku hæstaréttar- 
lögunum. — í Finnlandi skipar ríkisforsetinn liæstaréttardómara samkv. 
tillögum réttarins. Og sama á sér stað í Svíþjóð, samkvæmt gamalli venju. 
Annars er ekki skýrt alls kostar rétt frá hér að lútandi fyrirkomulagi er- 
lendis í ástæðunum. Þannig liefir láðst að geta þess um Eistland, að hæstí- 
réttur stingur þar upp á 2 dómaraefnum í hvert laust sæti og þjóðþingið 
skipar þá annan þeirra.

Þetta er líka í samrsémi við stjórnarskrárvarið sjálfstæði dóms- 
valdsins í öllum stjórnfrjálsum löndum, sbr. 2. gr. stjskr., enda réttmæti 
þess játað af öllum málsmetandi stjórnmálamönnum. 1 þessu sambandi
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má geta þess, að núverandi dómsmálaráðherra tók ótvírætt í þann streng 
á Alþingi 1924, sbr. B-deild Alþt. það ár, bls. 1993. Þar farast honum þann- 
ig orð: „Mér virðist meiri trygging fyrir því, að beztu mennirnir verði 
dómstjórar, ef þeir eru kosnir innan réttarins, heldur en ef þeir eru skip- 
aðir af hinu pólitíska valdi“. Hér var um það að ræða hvort forseti hæsta- 
réttar skyldi skipaður af stjórninni eða kjörinn af réttinum sjálfum, og það 
síðara varð ofan á.

En sé það viðsjárvert að láta stjórnina velja hæstarétti forseta, jafn- 
vel úr flokki dómaranna, hversu miklu hættulegra hlýtur það þá ekki að 
vera að fá stjórninni fullkomið einræðisvald um það, hverjir skuli verða og 
vera dómarar í réttinum.

Er þá komið að hinu meginnýmseli frumvarpsins og er það einnig 
i 8. gr. Það er 3. liður greinarinnar, og er hann á þá leið, að aðaldómari: 
„Sé eigi yngri en 30 ára og eigi eldri en 60 ára“.

„Undanþegnir þessu skilyfði eru þó þeir, er skipa hæstarétt þegar 
fimmtardómur tekur til starfa. Þó má enginn fastur dómari vera eldri en 
65 ára“.

En hér að lútandi ákvæði 57. gr. stjórnarskrárinnar er á þessa leið: 
„Þeim dómendum, sem ekki hafa að auk umboðsstörf á hendi, verð- 

ur ekki vikið úr embætti nema með dómi, og ekki verða þeir heldur fluttir 
í annað embætti á móti vilja þeirra, nema þegar svo stendur á, að verið er 
að koma nýrri skipun á dómstólana. Þó má veita þeim dómara, sem orð- 
inn er fullra 65 ára gamall, lausn frá embæti, en eigi skal hann missa
neins í af launum sínum“.

Út af þessu nýmæli, sem líklega er aðalatriði frumvarpsins, athug- 
ast það fyrst, að það er svo langt frá þvi að 60 ár sé of hár dómaraaldur, 
að hann er líklega yfirleitt nær því að vera bezti aldurinn, ekki sízt í norð- 
lægum löndum, þar sem menn eldast yfirleitt betur en i suðlægum löndum. 
Enda er ekkert hámark dómaraaldurs lögleitt í Bretlandi, Bandarikjun- 
um vestanhafs, í Danmörku og i Sviþjóð. 1 Bretlandi og Bandaríkjunum 
sitja háaldraðir menn oft í æðstu réttunum, og eru æðstu réttir þeirra landa 
þó fáskipaðri en samsvarandi dómstólar í öðrum löndum. Aftur á móti er’ald- 
urstakmarkið í Finnlandi og Noregi 70 ár.

Þar næst mundi frumvarpið, ef það yrði lögleitt, geta orðið rikis- 
sjóði alldýrt. Það gæti farið svo, að utan réttarins sætu árum, ef til vill 
áratugum, saman á fullum launum fleiri starfhæfir menn heldur en þeir, 
er sætu í réttinum sjálfum.

Og seinast en ekki sízt gæti það leitt til þess, að siðari stjórnir teldu 
sér frjálst að fara í fótspor núverandi dómsmálaráðherra. Og hvar væri þá 
réttaröryggið i landinu? Bétturinn gæti með því móti orðið leiksoppur i 
höndum stjórna og stjórnmálaflokka. Væri þá sjálfstæði dómsvaldsins 
gagnvart umboðsvaldinu orðið að engu, þvert á móti ákvæðum IV. kafla 
stjórnarskrárinnar. Og afleiðingunum af því þarf ekki að lýsa.

En að þessu slepptu þverbrýtur 3. liður 8. gr. frumvarpsins 57. gr. 
stjórnarskrárinnar.
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Hvorki stjórnarskráin né önnur lög landsins setja dómurum neitt 
fortakslaust aldurstakmark. 57. gr. stjórnarskrárinnar segir aðeins: Veita 
„má“ 65 ára gömlum dómara lausn. Hún segir ekki: Veita 
„skal“ o. s. frv. Og á þessu er svo mikill munur, að ekki þarf að orð- 
lengja um það. Ákvæði þetta er stilað til umboðsstjórnarinnar, en ekki til 
löggjafarvaldsins, og vitanlega lögmælt til þess að opna stjórninni leið til 
að veita lausn manni, sem orðinn er ófær til dómarastarfa af einhverjum 
ástæðum, en vill ekki fara með góðu og ekki er hægt að setja af sam- 
kvæmt hinum tveimur heimildum stjórnarskrárgreinarinnar. Lögleiðing for- 
takslausrar lausnar 65 ára, og þá því fremur 60 ára, gamals dómara er því, 
ein út af fyrir sig, ugglaust brot á stjórnarskránni.

Þar næst væri lausnarpezh'ng' 60 ára gamals dómara, er fengið hefði 
embættið í gildistíð 57. gr. stjórnarskrárinnar, en fengið lausn gegn vilja 
sínum, einnig stjórnarskrárbrot, er gæfi manninum rétt til fullra launa.

Loks væri það og brot á 57. gr. stjórnarskrárinnar ef núverandi um- 
boðsstarfslausir dómarar væru mót vilja þeirra og án saka leystir frá em- 
bætti, áður en þeir vrðu 65 ára. Stjórnarskráin heimilar landsstjórninni 
aðeins í 3 tilfellum að levsa umboðsstarfslausa dómara löglega frá em- 
bætti gegn vilja þeirra: 1. sanikvæmt dómsúrskurði, 2. með lausnarveit- 
ingu vegna fullnaðs 65 ára aldurs og 3. með flutningi í annað embætti, en 
þá þó því aðeins, að verið sé að koma nýrri skipun á dómstólana, en þvi 
nafni verða með engu móti nefndar breytingar þær, sem stofnað er til 
á hæstarétti einum með frumvarpinu.

Eitt meðal umtalsverðu nýmæla frumvarpsins er ákvæði 51.—56. gr. 
um atkvæðagreiðslu dómara, samning dóma og birting þeirra og ágrein- 
ingsatkvæða.

Eftir að fækkaði í réttinum 1926 hefir héraðlútandi meðferð verið 
hagað svo, að allir 3 dómararnír skiptast á að gera uppkast að dómum, 
eftir fyrirfram ákveðinni röð.

Sé málið munnlegt, koma dómarnir saman þegar eftir flutning máls- 
ins, og sá dómari, sem atkvæðið (dómsuppkastið) á að semja, reifar þá 
málið fyrir hinum og lýsir skoðun sinni um dómsniðurstöðu og aðaldrætti 
forsenda fyrir henni. Að því búnu lýsa hinir skoðun sinni. Og síðan er ráð- 
in niðurstaða málsins. Sé hún söm og framsögumanns, semur hann atkvæð- 
ið og er það síðan rætt af öllum dómurunum og þá gengið frá dóminum. 
En fallist hinir dómararnir ekki á atkvæðið, gerir annarhvor þeirra nýtt 
atkvæði, sem þá verður dómur í málinu.

Sé málið skriflegt, tekur sá dómari, sem röðin til segir, við mál- 
skjölunum og semur atkvæði, er síðan gengur til næsta dómara ásamt mál- 
skjölunum og loks til hins þriðja. Hafi ágreiningur orðið um niðurstoðu 
eða forsendur, koma dómendur allir saman og er þá gengið frá dóminum.

Þetta fvrirkomulag hefir gefizt vel og ólíklegt að nýja ráðgerða 
fyrirkomulagið gefist eins vel, þó auðsæju brestirnir á héraðlútandi ný- 
mælum væru numdir burtu.

Þess er getið í ástæðunum, að ákvæði 52. gr. frumvarpsins um að svo- 
Alþt. 1930. A. (42. löggjafarþing). 126
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kallaðar ráðagerðir dómaranna skuli fara fram í heyranda hljóði, sé tekin 
eftir norsku réttarfarslögunum, en þetta er eigi rétt. 1 141. gr., sbr. 139. og 
140. gr. þeirra laga er það þvert á móli tekið fram berum orðum, að ráða- 
gerðin (raadslagningen) í hæstarétti fari fram fyrir lokuðum dyrum, eins og 
í öðrum dómstólum landsins, og liafi þar engir aðgang nema ritarar rétt- 
arins, en dómsatkvæði sitt í munnlegum málum greiðir hver dómari þar 
á móti opinberlega í réttinum.

Annars er ákvæði 51. gr. frumvarpsins um að dóma og úrskurði 
skuli uppkveða i munnlegum málum „jafnskjótt sem málflutningi er lokið“ 
öldungis fráleitt, enda kemur það ákvæði í beina mótsögn við 52. gr., sem 
fyrirskipar „ráðagerð“ með dómendum um efni og ástæður dóma.

Ákvæði 52. gr. um opinbera ráðagerð væri til skemmdar, enda 
hvergi tíðkuð svo vitað sé. Og opinber atkvæðagreiðsla tilgangslaus i þeim 
málum, sem enginn ágreiningur er um, þar sem dómarnir eru prentaðir 
jafnskjótt og efni er til í örk. Þar sem ágreiningur yrði, gæti hinsvegar 
komið til mála að lögbjóða annaðhvort opinbera atkvæðagreiðslu eða birt- 
ingu ágreiningsatkvæða, og mundi síðari kosturinn koma að meiri notum, 
bæði af þvi að ágreiningsatkvæði er fullkcminn dómur höfundar og að- 
gengilegt fyrir alla, en við munnlega atkvæðagreiðslu mundi aðeins getið 
niðurstöðu og hennar ekki njóta aðrir en þeir, er viðstaddir væru.

Annars verður að geta þess, að enn er mjög deilt um það, hvor leið- 
in sé heppilegri, að birta atkvæði eða halda þeim leyndum. Og er einnig 
ágreiningur um það innan réttarins. Opinber atkvæðagreiðsla þykir þvi 
varhugaverðari, sem dómstóllinn er fámennari. Og hún mun ekki eiga sér 
stað utan Noregs, a. m. k. ekki á Norðurlöndum, og var þó lögmælt í 
Noregi 1863.

„Meðaltals“ ákvæði 53. gr. mun og vera fullkomin nýlunda í réttar- 
farslögum, enda engan veginn hættulaust, með því að jafnvel einum 
dómara væri þá innan liandar að liafa óliæfileg áhrif á útkomuna, þyrfti 
ekki annað en liafa sína tölu nógu háa.

Eru þá eftir af umtalsverðum nýmælum nokkur ákvæði um mála- 
flutningsmenn í 17., 22., 24.,. 25. og 27. gr. frumvarpsins.

1 17. gr. er fellt niður skilorð 1. liðs 13. gr. hæstaréttarlaganna um að 
málaflutningsmenn aðrir en þeir, er verið höfðu málaflutningsmenn við 
landsyfirréttinn, skuli liafa fvrstu prófseinkunn, svo sem áskilið er í flest- 
um löndum, t. d. bæði í dönsku réttarfarslögunum, 120. gr„ og í norsku lög- 
unum, 220. gr.

Þar er og fellt niður ákvæði sörnu greinar liæstaréttarlaganna um að 
menn, sem gegnt hafi 3 ár embætti eða stöðu, sem lagapróf þarf til, skuli 
vera jafngengir til málflutnings og þeir, sem unnið hafa að málflutningi 
jafnlengi, og er þó samskonar ákvæði í nýnefndum greinum dönsku og 
norsku laganna.

1 18. gr. hæstaréttarlaganna er meðal annars nánustu vandamönnum 
aðilja í sparnaðarskyni lieimilaður málflutningur í hæstarétti, en sú heim- 
ild felld niður i 22. gr. frumvarpsins.
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Með breytingu hæstaréttarlaganna frá 1924 var réttur aðilja til að 
flytja mál skriflega nokkuð rýmkaður, og var það einnig gert í sparnaðar- 
skyni. Nú er hann aftur þrengdur í 45. gr. frumvarpsins.

Eftir 20. gr. hæstaréttarlaganna var ráðherra skyldur að svipta þann 
mann málflutningsleyfi, er rétturinn hafði þrisvar sektað fyrir „stórkost- 
legt skyldubrot“, en í 24. grein frumvarpsins er þessari skyldu ráðherra 
snúið i heimild. Og má nærri geta, liversu hollt það ákvæði gæti orðið, bæði 
almenningi og samvinnu dómara og málflutningsmanna, ef ráðherra mis- 
beitti þeirri heimild.

Og öll eiga nýnefnd nýmæli sammerkt i því, að ekki verður séð, að 
þau séu til bóta frá sjónarmiði almennings.

Eins og kunnugt er, er mönnum heimilt að stofna félög í lögleyfðum 
tilgangi. Er sá réttur varinn með 69. gr. stjskr. og almennt kallaður félaga- 
frelsi.

Hinsvegar minnist stjórnarskráin hvergi á skyldu manna í þvi efni, 
enda varliugavert að lögleiða slíkt, meðal annars vegna þess, hvar tak- 
mörkin ættu að vera, en það gerir 25. frumvarpsgreinin. Hún skipar mál- 
flutningsinönnum við fimmtardóminn að bindast félagssamtökum, undir 
eftirliti dómsmálaráðherra, eftir því sem segir í athugasemd við greinina, 
til að liafa „eftirlit á framferði og störfum málflutningsmannanna“. Það 
hefir þó ekki heyrzt að meiri þörf væri á eftirliti með hæstaréttarmál- 
flutningsmönnum en með öðrum málflutningsmönnum, enda ber eftirlit 
með þeim störfum málflutniúgsmanna, sem snerta starfsemi þeirra innan 
réttar, undir dómstólana.

Loks stingur „fullnaðarúrskurður“ dómsmálaráðherra skv. 27. frv.- 
gr. út af brotum málflutningsmanna, jafnvel þó að um fullnaðarmissi at- 
vinnuréttinda þeirra væri að ræða, undarlega í stúf við giídandi lög og 
heilbrigða réttarvitund nútímans. I öllum siðuðum löndum heyrir úrskurð- 
ur slíkra réttinda undir dómstólana, sbr. t. d. 145. gr. dönsku réttarfars- 
laganna, og verða málflutningsmenn þar í landi þó aðeins sviptir málflutn- 
ingsrétti um stundarsakir af ástæðum þeim, sem eftir frv. eiga að geta 
valdið fullnaðarmissi.

Ennfremur þykir ástæða til að benda á, að 26. gr. frv. verður eigi 
skilin öðruvísi en svo, að stjórn félags málflutningsmannanna við.réttinn sé 
þar með fengið vald til þess að ákveða livaða þóknun eða kaup mál- 
flutningsmanni ber hjá viðskiptamanni sínum fyrir veitta réttaraðstoð, ef 
þeir verða ósáttir um upphæðina, þótt viðskiptamaðurinn hafi eigi leitað 
til félagsstjórnarinnar um þetta efni. Og væri dómsmálaráðherra þá senni- 
lega jafnframt skv. 27. gr. eftir atvikum fengið úrslitadómsvald um 
þetta atriði.

Að draga slík ágreiningsmál undan úrskurði dómstólanna væri 
óhæfilegt gagnvart almenningi og gæti hinsvegar vakið tortryggni og 
úlfúð gegn málflutningsmönnunum.

Eins og sést á framanrituðu eru tilvitnanir í frumvarpsástæðunum
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ekki ábyggilegar. Þetta á ekki síður við tilvitnanir i ritgerðir, sem þar eru 
nefndar. Sumar þeirra eru slitrur, slitnar út úr réttu sambandi.

Samkvæmt því, sem að framan segir, ráðum vér frá að lögleiða 
fimmtardómsfrumvarpið, sem mjög hnígur að því, að veikja dómsvaldið 
og auka áhrif pólitiska valdsins á það, jafnvel þvert ofan í stjórnar- 
skrána. j

Enda verður ekki annað sagt en að skipulag hæstaréttar hafi gef- 
izt vel og að rétturinn njóti trausts almennings. Sést það meðal annars 
á því, að málum fer þar sífjölgandi.

Svo má og geta þess, að löggjafarvaldið og nokkrar aðrar stofnanir 
hafa ósjaldan leitað réttarins um tilnefningu manna, er mikið hefir þótt 
við liggja.

Væntum vér því, að rétturinn geti áfram gegnt köllun sinni, fái 
hann aðeins að njóta vinnufriðar. Og með þvi er væntanlega ekki til of 
inikils mælzt til handa einni af þremur máttarstoðum ríkisvaldsins á þúsund 
ára afmæli þess.

Reykjavík 22. fébr 1930.

Eggert Briem. Lárus H. Bjarnason. Páll Einarsson.

Nd. 375. Lög

um breyting á lögum nr. 86, 14. nóv. 1917, um fiskiveiðasamþykktir og 
lendingarsjóði.

(Afgreidd frá Nd. 28. marz).

Fyrir »30 smálestir< i 1. og 6. gr. laganna kemur: 60 smálestir.

Ed. 376. Breytingartillaga

við breytingartillögu á þskj. 358 [Sveitabankar].

Frá meiri hluta landbúnaðarnefndar.

Fyrri breytingartillagan orðist svo:
Lán sveitabanka má veita gegn vixlum, skuldabrétum eða í reiki.ings- 

lánsviðskiptum.
Víxillán má eigi veita til lengii tíma en 6 mánaða og eigi framlengja 

lengnr en svo, að allur lánstíminn verði eitt ár. Reikningsláu má veita (il eins 
árs í senn.
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Ed, 377. Frumvarp

til sjómannalaga.
(Eftir 3. nmr. i Nd.).

Samhljóða þskj. 367 með þessari breytingu :
Fyrsta málsgr. 30. gr. hljóðar svo:
Deyi skipverji af sjúkdómi, slysum eða meiðslum og útgerðarmenn áttu 

að kosta umönnnn hans, þá skulu þeir og kosta útförina.

Nd. 378. Nefndarálit

um frv. til laga um viðauka við hafnarlög fyrir Vestmannaeyjar, nr. 60, lO.nóv. 
1913.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin hefir athugað frv. þetta, ásamt áætlunum og teikningum, sem þvi 
tilheyra, og með þvi henni þykir nauðsyn bera til, að hinum fyriihuguðu fram- 
kvæmdum verði hraðað, leggur hún til, að frv. verði samþykkt óbreytt, jafnframt 
þvi sem gert er ráð fyrir að samningar takist milli bæjarstjórnar Vestmannaeyja 
og rikisstjórnarinnar um eldri sknldaskipti.

Alþingi, 28. marz 1930.

Sveinn Ólafsson, Sigurjón Á. Ólafsson, Ásg. Ásgeirsson.
form. fundaskrifari.

Ólafur Thors. Jóhann Þ. Jósefsson,
frsm.

Ed. 379. Breytingartillaga

við frv. til laga um bókhald.

Frá Birni Kristjánssyni.

Við 6. gr. Orðin »Þeir, sem hafa sjálfvinnandi peningakassa,....................
innfærslunni.v falli burt.
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Ed. 380. Lög

um breyling á lögum nr. 73 frá 7. maí 1928, um slysatryggingar.

(Afgreidd frá Ed. 29. marz).

1. gr.
a-liður 4. gr. laganna orðist svo:
Ef meiðslin valda sjúkleika lengur en 10 daga, þá skal greiða þeim, 

er fyrir slysinu varð, dagpeninga eftir þann tima og þangað til hann verður 
vinnufær eða úrskurður er felldur um varanlega örorku eða maðurinn deyr, 
þó ekki lengur en 6 mánuði. Dagpeningar eru 5 kr. á dag; þó mega þeir 
aldrei fara fram úr ’/r af venjulegu dagkaupi eða tekjum mannsins við þá 
atvinnu, er hann hafði þegar slysið varð. Ef hinn slasaði er lögskráður 
skipverji, fer um rétt hans eftir 95. gr. laga nr. 56, 30. nóv. 1914, fyrstu 
4 eða 8 vikurnar, en siðan eftir lögum þessum.

2. gr.
Siðasti málsl. fyrri málsgr. 12. gr. laganna orðist svo:
Ef atvik að slysinu eru óijós eða mál ófullnægjandi upplýst, eða ef 

ástæða er til að ætla, að slysið hafí orsakazt af hirðuleysi eða af lélegum út- 
búnaði, eða slysatryggingin ósknr þess einhverra ástæðna vegna, skal lögreglu- 
stjóri halda réttarpróf i málinu.

3. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júli 1930.

Ed. 381. Nefndarálit

tim frv. til laga um fimmtardóm.

Frá minni hlnta allsherjarnefndar.

Eins og tekið er fram i byrjnn greinargerðarinnar fyrir frv. því, sem hér 
er um að ræða, er skipun dómsvaldsins einn merkasti þátturinn í stjórnarfari 
hvers lands og öryggi þjóðfélagsþegnanna eigi alllítið undir henni komið.

Eftir 2. gr. stjórnarskrár konungsrikisins íslands er ísleDzka dómsvaldið 
hjá dómendum, og eru ýms ákvæði sett í stjórnarskrána og siðar í löggjöfina til 
þess að tryggja sjálfstæði þeirra, sérstaklega gegn framkvæmdarvaldinu. Dómendur 
skera, eftir 56. gr. stjórnarskrárinnar, úr öllum ágreiningi um embættistakmórk 
yfirvalda, og eins skera þeir og úr þvi, hvort hið almenna löggjafarvaid hafi 
haldið sig innan takmarka þeirra, er stjórnarskrárlöggjafarvaldið hefir sett þvi.



Má því spgja, að stjórnarskrárlöggjafarvaldið eitt sé sett yfir dómsvaldið í is- 
lenzkri löggjöf.

íslendingar hafa verið sammála nm það fram á síðustu daga að vilja 
hlúa svo vel að dómsvaldinu i landinu, sem unnt væri fyrir jafnfámenna og 
fátæka þjóð og vér erum.

Þegar dómsvald hæstaréttar D«na i islenzkum málum var numið úr gildi 
og islenzkur ' hæstiréttur var settur á stofn, voru menn mjög sammála um það 
að sníða hann sem mest eftir tizku þeirri, er í þvi efni gilti annarsstaðar á 
Norðurlöndum, og að gera dómendurna þar og málsmeðferð alla sem óháðasta 
framkvæmdarvaldinu, og þegar dómendum i hæstaiétti var fækkað úr 5 niður i 
3 og bæstaréttarrilarastarfið lagt niður sem sérstakt embætli, var það eingöngu 
gert i sparnaðarskyni, enda gengu þá eifiðir tfmar yfir landið, svo að spara varð 
og sparað var fé þar, sem hægt var.

Núverandi hæstv. dómsmálaráðberra fórust þegar á Alþingi 1923 svo orð 
í greinargerð frv , sem bann flutti þá um fækkun hæstaiéttardómenda úr 5 niður 
i 3 og niðurlagningu bæstaréttarritaraembættisins: aHæstiréttur (með 5 dómendum 
og hæstaréttarritara) er bersýnilega ofviða að stærð og dýrleika fyrir litla og fá- 
tæka þjóð. Dómendurnir þurfa ekki að vera nema þrír og með engan ritarac, 
(Alþt. 1923 A. bls. 325).

Dómendafækkunin gekk þó ekki fram fyrri en á þinginu 1924.
Þegar ákvæði og nýmæli frv. þess, er bér liggur fyrir, eru borin saman 

við hæstaréttarlögin, er það bert, að ef það yrði að lögum, yrði hinn nýi fimmtar- 
dómur miklu háðari framkvæmdarvaldinu en hæstiréttur er nú. Er það sérstak- 
lega niðurfelling dómaraprófsins, er gerir þetta að verkum. Eftir frv. verður 
dómsmálaráðherra einráður um skipun dómsins, en eftir núgildandi lögum verður 
nýr dómari í hæstarétli, að aflokinni prófraun, að fá yfirlýsingu réttarins um- það, 
að hann hafi reynzt hæfur til starfans.

í sömu átt gengur ákvæði niðnrlags 21. gr. frv. um það, að dómsmála- 
ráðherra geti æskt ákveðins sækjanda i opinberu máli, og ákvæði frv. um afskipti 
framkvæmdarvaldsins af félagsmálum málaflutningsmanna við fimmtardóminn.

Það, sem mun eiga að teljast aðalkostur þessa frv. fram yfir núverandi 
ástand, er það, að eftir þvi eiga tveir af kennurum lagadeildar háskólans að 
dæma með föstu dómendunum í fimmtardómi margbrotin, umsvifamikil eða 
vandasöm mál. En bér fylgir sá böggull skammrifi, að þessir aukadómarar njóta 
eigi sama sjálfstæðis gagnvart framkvæmdarvaldinu og föstu dómendurnir, og gætu 
því átt á hættu að verða settir frá embættum sinum án dóms af framkvæmdar- 
valdinu, ef þvi mislikaði dómsniðurstaða sú, er þeir kæmust að, en þetta er sér- 
staklega hættulegt i úrslitadómsstiginu, og þá eihkum þar sem atkvæðagreiðsla í 
málunum á að vera opinber, og gerir sízt betur en að vega á móti kostinum við 
dómendafjölgunina.

Þegar af þessum ástæðum hefi ég ekki getað orðið háttv. samnefndar- 
mönnum mfrum samferða, er þeir leggja til, að frv. verði samþykkt.

Þar við bætist, að eftir áliti minni hlutans er það að minnsta kosti mjög 
vafasamt, að breytingar þær á hæstarétti einum, sem felast i frv., verði taldar 
ný skipun á dómstólunum, en ef svo er ekki, verða dómendur þeir, sem nú skipa
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hæstarétt, eigi skyldaðir til að taka sæti f flmmtardómi, en fara frá rr.eð fullum 
launum, sem þeir hafa nú. Væri það ómetaolegt tjón fyrir réttaröryggið f landinu, 
ef hinn nýi úrslitadómur yrði eingöngu skipaður nýjum og ef til vill Iitt æfðum 
dómurum, auk alls kostnaðarins, sem af því myndi leiða fyrir rikissjóð.

Þegar loks þar við bætist, að i frv. felast ákvæði, sem eigi aðeins brjóta 
i bág við anda stjórnarskrárinnar, beldur jafnvel hafa inni að halda ber brot á 
beinum ákvæðum hennar, hika ég ekki við að leggja það til, að frv. verði fellt.

Ég tel nauðsynlegt, að umsögn Málaflutningsmannafélagsins sé biit, og 
læt þvf prenta hana hér á eftir sem fylgiskjal, og með því að ég er sammála 
andmæluin þeim gegn frv. og einstökum ákvæðum þess, sem koma fram i 
álitum hæstaréttar og félagsins, leyfi ég mér að visa til þeirra.

Hæstv. dómsmálaráðherra sagði eitthvað á þá Ieið við 1. umr. þessa 
máls, að flmmtardómsfrv. væri vel til þess fallið að verða endanlega samþykkt 
á alþingishátiðinni á Þingvöllum á komandi sumri.

Mfn skoðun er hinsvegar sú, að ef Alþingi skyldi henda sú slysni, að 
samþykkja lagafrv., sem hleður undir framkvæmdarvaldið á kostnað dómsvaldsins 
l landinu, væri það bein skylda allra þeirra, sem bera réttaröryggi þjóðfélags- 
þegnanna fyrir brjósti og frábitnir eru öllu einræðisbrölti, að halda sér sem lengst 
frá öllum hátiðahöldum.

Alþingi, 31. marz 1930.

Jóh. Jóhannesson.

Fylglskjal 1.

MÁLFLUTNINGSMANNAFÉLAG ÍSLANDS,

REYKJAVÍK.
Reykjavik, 26. febrúar 1930.

Með bréfl, dags. 12. þ. m., sendi allsherjarnefnd efrí deildar Alþingis stjórn 
Málflutningsmannafélags Islands frumvarp til laga um fimmtardóm og óskaði um- 
sagnar féíagsins um frumvarpið.

Á fundi M. F. I. 17. þ. m. var þriggja manna nefnd kosin til að semja 
álit um frumvarpið, og skilaði nefndin áliti sinu 22. s. m. Á fundi i M. F. I. 
24. þ. m. var álit þetta rætt, og að lokum samþykkt sú niðurstaða nefndarinnar, 
að leggja til, að frumvarpið verði fellt, með greinargerð nefndarinnar, sem fund- 
urinn aðhylltist i öllum aðalatriðum.

Á fundinum voru mættir 20 félagsmenn, eða nálega allir þeir, sem bú- 
settir eru hér i bænum, og að viðhöfðu nafnakalli greiddu 14 atkvæði með til- 
lögu nefndarinnar, 1 á móti, og einn greiddi ekki atkvæði. Vegua anna urðu 4 
félagsmenn að víkja af fundi áður en gengið var til atkvæða, en þeir hafa allir 
tjáð stjórninni, að þeir væru samþykkir ályktun fundarins.
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Jafnframt því að senda háttvirtri allsherjarnefnd efri deildar Alþingis 
greint nefndarálit, þar sem lagt er eindregið á móti þvi, að fimmtardómsfrum- 
varpið verði að lögum, skal stjórn M. F. í. taka þetta fram:

í greinargerð frumvarpsins, bls. 17, er komizt svo að orði, að þá væri 
•mikið áunnið,’ ef takast mætti að búa svo um æðsta dómstigið, að þar fengjust 
öruggir, greiðir og réttlátir úrskurðir mála«. Hér virðist því gengið út frá þvf, 
að það taki langan tfma að kveða upp dóma f hæstarétti; en þetta er misskiln- 
ingur. Réltardagar eru mánudag, miðvikudag og föstudag i hverri viku, og er 
ávallt kveðinn upp dómur i máli, sem er munnlega flutt, næsta réttardag eftir 
málflutninginn. Sé þannig mál flutt á mánudegi, er dómur kveðinn upp næsta 
miðvikudag o. s. frv. Llða þannig aldrei 48 timar frá dómtöku til dómsupp- 
kvaðningar, nema ef málflutningur fer fram á föstudegi. Hér getur þvi naumast 
verið um skjótari dómsúrskurð að ræða, ef dómurunum annars er ætlaður nokk- 
ur timi til að athuga málið eftir að málflutningnum er lokið.

Ennfremur vill stjórnin benda á, að opinber ráðagerð um dóma á sér 
hvergi stað, og mun þetta ákvæði frumvarpsins byggjast á misskilningi einum. 
Enda er ljóst, að slikt ákvæði væri með öllu fráleitt.

Loks vill stjórnin leggja sérstaka áherzlu á, að brýn og óhjákvæmileg 
nauðsyn er til þess, að allt réttarfar landsins sé þegar i stað tekið til athugunar 
og endurbætt i samræmi við þær kröfur, sem gerðar eru um allan siðaðan heim, 
að. i þessu efni er minnst ástæða til þess að taka hæstarétt sérstaklega fyrir, að 
slikt mundi aðeins tefja fullnaðarendurskoðun réttarfarsins, að allar vernlegustu 
breytingarnar, sem farið er fram á í frumvarpinu, miða að þvi að auka vald 
framkvæmdarvaldsins á kostnað dómsvaldsins, og að jafnvel þótt frnmvarpið 
hefði mikla kosti, sem það yfirleitt vantar, þá mundu þeir aldrei vega upp á 
móti þeirri röskun á stjórnvaldinu í landinu, sem hlyti að verða afleiðing af 
samþykkt þess.

Virðingarfyllst.

Stjórn M. F. 1.

Guðmundur Ólafsson. Th. B. Líndal. G. A. Sveinsson.

Til allsherjarnefndar efri deildar Alþingis.

Fylgiskjal II.

Áður en nefndin tekur til athugunar þau atriði fimmtardómsfrumvarps- 
ins, er henni þykja máli skipta, þykir hlýða að drepa á tvennt, er hvorttveggja 
er getið í greinargerð þeirri, er fylgir frumvarpinu, en á þann hátt, er miður 
skyldi. Það, sem bér er vikið að, er fyrst og fremst þau ummæli f greinargerð- 
inni, að hæstiréttur njóti ekki þess trausts, er æskilegt væii. Þess eroftlega getið,
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bæði beint og óbeint, án þess að rökstutt sé að neinu leyli. Þótt nefndin sjái 
ekki ástæðu til þess að eyða mörgum orðum að þessum aðdróttnnum i garð 
réttarins, þykir benni ástæða til þess að mótmæla þessum órökstuddu ummælum. 
Hæstiréttur nýtur að dómi isíenzkra málflutningsmanna fyllstu virðingar og trausts.

Hitt atriðið Iýtur að þeiin ummælum í greinargerðinni, að eðlilegast og 
sjálfsagðast sýnist að byrja breytingar á réttarfarslöggjöfinni með því að gera 
breylingu á æðsta dómstól landsins. Það er að visu öllum landslýð ljóst, að 
réttarfarsreglur þær, er gilda um meðferð mála í héraði, eru orðnar úreltar að 
mörgu og raiklu leyti og þarfnast því stórfelldra umbóta. Gn þetta verður ekki 
sagt um réttarfarsregluinar, er gilda fyrir hæstarétti. Þær eru að dómi nefndar- 
innar í fullu samræmi við þær reglur, er gilda i öllum menningarlöndum, og 
skipulag réttarins er með þeim hætti, að vel má við una.

Nefndin fær þvi ekki betur séð en að með frv. sé byrjað á þvl, sem sízt 
þyrfti, i stað þess, er þarf bráðra umbóta og skjótra.

í sambandi við þetta beinir nefndin því þeirri áskorun til Alþingis, að 
það láti vinda bráðan bug að þvi, að réttarfarsreglunum í béraði verði svo fljótt 
sem þess er nokkur kostur komið i viðunanlegt borf.

Með þessum formála verður þá vikið að helztu ákvæðum fimmtardóms- 
frumvarpsins.

1. Niðurlagning hœstarétlar. Stofnun flmmtardóms.

í 2. gr. stjskr. er tekið fram, að rikisvaldið greinist i þrjá þætti, löggjaf- 
arvald, framkvæmdai vald og dómsvald. Og þótt þess sé getið í 55. gr. stjskr., að 
skipun dómsvaldsins verði ekki ákveðin nema með lögum, og þar með gefið til 
kynna, að breytingar, er löggjafarvaldið gerir á dómaskipun þeirri, er gilti við 
gildistöku stjskr., sé ekki stjórnarskrárbrot, þá er vitanlegt, að almenni löggjafinn 
kann að gera svo miklar breytingar á dómaskipun landsins, að ákvæði 2. gr. og 
IV. kafla stjskr. yrðu ekkert annað en dauður bókstafur.

Ef fimmtardómsfrv. yrði að lögum, ættu núverandi bæstaréttardómarar 
skilyrðislausan rétt til þess að taka sæti i fimmtardómnum. Þessi réttur þeirra er 
varinn af 57. gr. stjskr. 1 frv. er hinsvegar hvergi vikið að þessu. Sé þvi ekki 
ætlazt til þess, að núverandi hæstaréttardómarar taki sæti i fimmtardónmum, er 
hér um ótvirætt brot á stjskr. að ræða.

Um nafnið á æðsta dómstólnum þykir nefndinni rétt að geta þess, að 
þótt nafnið bæstiréttur sé ekki varið af stjskr., þá sér hún ekki ástæðu til þess 
að gera neina breytingu. Það er að vísu svo, að nafnið gefur til kynna, að um 
fleiri en tvö dómstig sé að ræða, og samrýmist þvi ekki ströngum málfræðiregl- 
um. Hinsvegar er nafnið réllnefni að þvi leyti, að það gefur ótvirætt i skyn, að 
með þvi sé átt við æðsta dómslig landsins. Auk þess má geta þess, að þegar 
hæstiréttur var settur á stofn, var það tilætlun margra, að siðar yrði stofnað 
miðdómstig, og það svo fljótt sem efni leyfðu. Verði úr þessu, verður ekki séð 
að hægt sé að finna að nafni réttarins með nokkrum rökum.

Um nafnið fimmtardómur er þess að geta, að það verður ekki með neinu 
móti skoðað réttnefni, þar sem ekki er gerCráð' fyrir, að fimm dómendur skipi
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réttinn að staðaldri. Að fornri merkingn gat það ekki verið réltnefni nema fjórð- 
nngsdómar væru til. Nafn þessa dómstigs yrði þvi fjær sanni en nafn hæstaréttar 
nú. En ank þessa, sem nú hefir verið drepið á, er ástæða að geta þess, að sá 
eða þeir, er frnmvarpið sömdu, hafa þótzt neyddir til þess að Iögfesta heiti á 
dómnnm á erlendn máli, heiti, sem er þýðing á nafninn hæstiréttnr, en ekki 
fimmtardómnr. Heiti dómsins yrði þannig á dönsku Höjesteret og samskonar 
heiti á öðrum Norðnrlandamálnnum, og raunar á öllnm málum.

Af þessu, sem sagt hefir verið nm niðnrlagning hæstaréttar og stofnnn 
fimmtardóms, ætti að vera Ijóst, að nefndin er eindregið á móti frumvarpinu um 
þan atriði bæði.

2. Bregting á dómaraskilgrðam.
Hér verða aðeins athugaðar tvær breytingar, er fimmtardómsfrnmvarpið 

hefir að geyma. Er önnnr sú, að dómari megi ekki eldri vera en sextngnr, en 
hin fólgin í þvi að fela framkvæmdarvaldinn einn að meta hæfileika dómara og 
með því svipta dómstólinn ihlntnnarrétti um það, hverjir sknli verða dómendnr.

Niðnrlag 57. gr. stjskr. hljóðar svo: »Þó má veita þeim dómara, sem 
orðinn er fnllra 65 ára gamall, lansn frá embætti, en eigi skal hann missa neins 
af lannum sfnnmc. Af þessn ákvæði verðnr ekki séð betur en að umboðsstarfalausir 
dómendur, sem ekki ern 65 ára að aldri, verði ekki sviptir embætti nema með dómi. 
Þetta ákvæði virðist sett i þeim tilgangi fyrst og fremst að fyrirbyggja, að fram- 
kvæmdarvaldið eftir eigin geðþótta viki frá embætti dómendnm, sem ern i fnlln 
starfsfjöri. Það mnn og mega telja, að skilyrði þan, er nú er krafizt af þessnm 
dómendnm, sén svo ströng, að engin ástæða sé til þess að heimila framkvæmdar- 
valdinn að skipta nm menn, eftir þvi sem þvi þykir henta. En ank þessa verður 
ekki betnr séð en að stjórnarskrárákvæði þetta sé sama eðlis sem þau ákvæði 
stjskr., sem varin ern af 76. gr. stjskr., eða m. ö. o., að almenna löggjafannm sé 
óheimilt að setja nokknr takmörk nm aldnr dómara npp á við. Til þess að það 
verði gert þarf stjórnarskrárbreytingn. Nefndin telnr því, að i 3. tölnlið 8. gr. 
frumvarpsins felist brot á stjórnarskránni.

En ank þessa er nefndin þeirrar skoðnnar, að það sé með ölln rangt 
að skylda dómara, sem ern ekki eldri en sextngir, til þess að láta af embætti. 
Það mnn mega gera ráð fyrir þvi, að dómarar i æðsta dómstól landsins verði 
orðnir nokknð fnllorðnir, er þeir koma í réttinn. Þeir hefðn þvi ekki starfað 
nema aðeins fá ár, er þeir yrðn að fara. Nú er það vitanlegt nm dómara, að 
þeir verða fyrst og fremst að hafa lífsreynslu til að bera til þess að vera starfi 
sinn fylliléga vaxnir. Slík reynsla er að öllnm jafnaði mun meiri hjá mönnnm, 
sem komnir ern til ára sinna. Og mnn það álit margra, að menn sén almennt 
bezt fallnir til dómarastarfa um sextngsaldnr.

Auk þessa er rétt að benda á kostnað þann, er hlytist af þessari ráðstöfnn. 
Dómnrnnum yrði ekki vikið úr embætti nema með fnllnm lannnm. Gæti það 
orðið allálitleg npphæð, sem rikissjóðnr yrði að greiða mönnnm, sem allir eða 
flestir værn með fnlln starfsþreki.

í hæstaréttarlögunum er kveðið svo á, að dómari sknli, ank ýmsra skil- 
yrða, hafa sýnt það með þvi að greiða fyrstnr dómsatkvæði í i málnm, og sé
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að minnsta kosti eitt þeirra einkamál, að hann sé hæfnr til þess að skipa sæti í 
dóminnm. Ákvæði þetta er sett með það fyrir augnm fyrst og fremst að tryggja, 
að hæfir menn veljist i dóminn. Og úrsknrð nm það á dómurinn sjálfnr. Ákvæðið 
er því fyllilega í anda stjórnarskrárinnar nm það, að dómsvaldið verði sem óháðast.

Þetta ákvæði er fellt niðnr i fimmtardómsfrnmvarpinu með þeirri einni 
röksemdaleiðsln, að engin ástæða þyki til þess að halda ákvæðinn, heldnr láta 
veitingarvaldið skilyrðislaust vera i höndum æðsta íramkvæmdarvaldsins. Sé þetta 
i samræmi við skipnlag flestra æðstu dómstiganna í nágrannalöndunnm.

Án þess að farið sé út i haldgæði siðustu athugasemdarinnar, sem er ekki 
rétt nema að nokkrn leyti, er rétt að taka það þegar fram, að nefndin er ein- 
dregið á móti þvi, að þetta ákvæði hæstaréttarlaganna verði fellt niðnr. Með 
ákvæðinn er fengin trygging fyrir þvf, að dómarar hafi þá þekkingu til að bera, 
sem nauðsynleg verður að teljast. En auk þessa er með ákv&ðinn tryggðnr réttnr 
dómstólsins til að meta sjálfur þá þekkingn, sem dómari sýnir. Og þarf slíkt mat 
vitanlega ekki að fara saman við mat veitingarvaldsins. Þá er og hætt við, að 
niðnrfelling ákvæðisins gæti haft áhrif á þá samvinnu, sem réttinnm er nauðsyn- 
leg, þvi vel gæti svo farið, að veitingarvaldið skipaði þann mann i réttinn, sem 
dómarar, þeir er fyrir væru, teldu ekki hæfan til starfans.

Nefndin verður þvi einnig að leggja á móti þessnm ákvæðnm frumvarpsins.

3. Fjölgan dómara.
íslenzkir málflutningsmenn hafa oftlega látið þá skoðnn í ljós, að þeir 

teldu heppilegt, að æðsti dómstóll landsins væri fjölskipaðri en nú er. Þrátt fyrir 
það getur nefndin ekki fallizt á þá skipun, sem gerð er með frnmvarpinn, að 
kveðja skuli til tvo dómendur til þess að dæma i margbrotnnm eða vandasömum 
málum. Fyrst og fremst er nefndin þeirrar skoðnnar, að þetta fyrirkomnlag geti 
valdið tortryggni i garð réttarins. Hætt er við, að mönnum finnist sem sum mál, 
þar sem réttnrinn er aðeins skipaðnr þrem mönnum, sæti ekki tilhlýðilegri með- 
ferð. Auk þessa yrði oft og einatt mjög örðngt að skera ur þvi fyrirfram, hvort 
mál væri vandasamt eða ekki. Slikt myndi oftlega fyrst koma fram nndir flntn- 
ingi málsins.

Nefndin verður þvi enn að leggja á móti þessu ákvæði. Hinsvegar vill 
nefndin endurtaka áskoranir þær, er Alþingi hafa borizt, bæði frá málflutnings- 
mönnum og öðrum, um að dómurum verði fjölgað, en á þann hátt, að þeir 
verði allir fastskipaðir.

4. Um málflutningsmenn.
í 6. kafla frumvarpsins eru ákvæði um málflutningsmenn við væntanlegan 

fimmtardóm, og þykir nefndinni rétt að fara nokkrum orðum um helztu breyt- 
ingarnar, sem þar eru gerðar á gildandi ákvæðnm nm málflutningsmenn við 
hæstarétt.

Samkvæmt frnmvarpinu er fellt niðnr skilyrðið um, að málflutningsmenn 
við æðsta dómstólinn skuli hafa náð fgrstu einkunn við embættispróf I lögfræði. 
Nefndin gat ekki orðið á einu máli um þetta atriði. Nefndarmenn líta svo á allir, 
að rétt sé og sanngjarnt að gera einhverjar strangari kröfur til málflutningsmanna
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við æðri dómstóia en við lægri, en greinir á nm, bversn strangar kröfur sknli 
gerðar til málflntningsmanna við hæstaiétt, og gera engar ákveðnar tillögnr nm 
þetta efni.

Nefndin er mótfallin þvi nýmæli, að enginn megi gerast málQntningsmaður 
við réttinn, sem ekki hefir fengizt við málflutningsstörf i 3 ár að afioknn prófi. 
Nefndinni þætti reyndar æskilegt, að menn hefðu fengizt við málflutning um hrið, 
áðnr en þeir verða málflntningsmenn við hæstarétt, en dylst hinsvegar ekki, 
hversu svo fortakslansl ákvæði gæti komið óréttlátlega niðnr á ýmsum mönnnm, 
er um langt skeið hefðn nnnið lögfræðistörf og stöðn sinnar vegna öðlazt mjög 
náin kynni af málflntningsstörfnm, svo sem t. d. er um dómara.

Verði frnmvarpið að lögnm, sýnist rétt og sjálfsagt að skjóta inn ákvæði 
nm, að þeir, sem hafa byrjað á málfintningsprófi við hæstarétt, geti haldið próf- 
ranninni áfram við fimmtardóm.

Með því að nefndin telnr fráleitt, að áhrif umboðsvaldsins á æðsta 
dómstólinn og starfsemi hans verði ankin, er hún mótfallin nýmæli frumvarpsins 
nm, að dómsmálaráðherra verði heimilt að hafa áhrif á skipun sækjanda i opin- 
bern máli, enda er við búið, að opinberar málssóknir geti orðið með pólitiskari 
blæ en ella, ef slíkt ákvæði yrði lögfest.

Nefndin getnr ekki fallizt á, að rélt sé að lögbjóða sérstaklega málfintn- 
ingsmönnum við æðsta dómstólinn að bindast félagssamtöknm, og sizt með þeim 
hælti, er frumvarpið gerir ráð fyrir. Telnr nefndin réttara, að félagsskapnr og 
starfsemi málflntningsmanna verði fremur sett nndir eftirlit og nrsknrðarvald 
dómstólanna sjálfra en framkvæmdarvaldsins.

5. Uppkvaðning dóma.
Þá er gert ráð fyrir, að lögleiddar verði nýjar reglur nm uppkvaðning 

dóma í réttinum. Samkvæmt 51. gr. frv. skal kveða npp dóma og úrsknrði 
jafnskjótt sem málflntningi er lokið, þó að undangenginni ráðagerð og atkvæða- 
greiðsln, sbr. 52. gr. frv. Þessa breytingu telur nefndin til skaða. Dómendur 
mnndn fá minna svigrúm til að athuga og hugleiða málin, að málflntningi lokn- 
nm, en nú gerist. Yrðn dómarnir þvf miðnr grnndaðir og minna tillit tekið til 
þess, sem fram hefði komið við málflntninginn. — Ráðagerð dómenda og at- 
kvæðagreiðsla er ætlazt til að verði opinber. Er þetta i athugasemdnnnm talið 
merkasta nýmæli frumvarpsins. Almenningur fái kost á að vita nm rök hvers 
einstaks dómara, og tækifæri gefist til að meta þessi rök og gera npp á milli 
þeirra. Muni þetta auka réttaráhnga og réttaröryggi og verða þannig aðhald 
fyrir dómarana.

En svo gæti farið, að afleiðingar þessa fyrirkomnlags yrðu gagnstæðar 
þvi, sem 'gert er ráð fyrir í athngasemdunum. Það er hætt við, að atkvæði og 
tillögnr dómendanna yrðu aðallega vegnar eða metnar opinberlega af þeim 
mönnnm, sem tillögurnar snerust á móti og gramizt hefði niðnrstaða dómsins. 
Mnndi þá alla jafna meir kenna árásar á réttinn eða einstaka dómendnr en 
sanngjarnrar gagnrýni. En dómararnir hinsvegar'algerlega útilokaðir frá að taka 
til varnar opinberlega, þótt á þá sé ráðizt, og rókræða atkvæði sín i blöðnm eða 
timaritum. Slíkt fyrirkomulag, sem gert er ráð fyrir, mundi því gera hægra um
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vik að ráðast á einstaka dómendnr út af atkvæðnm þeirra, hafa þá að skot- 
spæni og grafa þannig nndan virðingu réttaiins.

Að svo miklu leyti sem nefndinni er knnnugt mnn opinber ráðagerð 
um dóma hvergi eiga sér stað. Er viðnrhlutamikið af okknr að taka upp slíka 
óreynda og mjög svo athngaverða tilhögnn. Opinber atkvæðagreiðsla mun fátíð, 
en er þó í lögum í Noregi. Samkvæmt framanskráðu ræðnr nefndin algerlega 
frá þvi, að sú tilhögnn verði tekin npp hér, a. m. k. að svo stöddn, og sízt um 
leið og farið er fram á að gera réttinn háðari framkvæmdarvaldinn en hann er nú.

Önnur ákvæði frnmvarpsins en þan, er nefndin hefir tekið til athugunar 
hér að framan, sér hún ekki ástæðn til að minnast á, þar sem þan að hennar 
áliti skipta litlu máli. En með athugasemdnm sinnm nm frumvarpið telnr nefndin 
sig hafa gert næga grein fyrir þeirri skoðnn sinni, að ekki sé rétt, að frumvarpið 
verði að lögnm.

Reykjavik, 22. febr. 1930.

Einar B. Gnðmnndsson. Jón Ásbjörnsson. Tómas Jónsson.

Ed. 382. Nefndarálit

um frv. til laga um breyting á lögnm nr. 17, 9. júli 1909, nm almennan ellistyrk. 

Frá meiri hlnta fjárhagsnefndar.

Frnmvarp sama efnis sem þetta var til meðferðar á siðasta þingi, hraktist 
þá á milli deilda og var að loknm fellt i sameinnðn þingi.

Nú er frv. aftnr borið fram að nýjn i sama formi og það var tvivegis 
samþykkt frá Nd. i fyrra. Telnr meiri hl. fjárhagsnefndar enga von til, að málið 
gangi fram að þessn sinni, nema þvi aðeins, að Ed. geti fallizt á það óbreytt 
eins og það er nú borið fram.

Meiri hl. játar fyllilega, að frv. þetta, þó að lögnm yrði, er ekki fnllnaðar- 
lansn á ellitryggingamálinn, en nokkrar nmbætnr má þó telja að felist i frv. frá 
þvi sem nú er. Vill því meiri hl. leggja til, að frv. verði samþykkt óbreytt.

Alþingi, 29. marz 1930.

Ingvar Pálmason, Björn Krístjánsson. 
form. og frsm.
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Nd.

til laga um sveitabanka.

383. Frumvarp

(Eftir eina umr. í Ed.).

I. KAFLI.

Um sveitabanka

1. gr.
Sparisjóðsdeild Búnaðarbanka Islands veitir rekstrarlán til bænda 

og annara, er landbúnaðarframleiðslu stunda, eftír reglum þeim, sem lög 
þessi ákveða.

2. gr.
Sparisjóðsdeild Búnaðarbankans veitir lán til sparisjóða, samvinnu- 

kaupfélaga, banka eða bankaútibúa, með þvi skilyrði, að féð sé eingöngu 
notað til þess að lána það út aftur til sveitabanka, sem stofnaðir kunna að 
verða samkvæmt lögum þessum. Auk þess getur sparisjóðsdeild bankans veitt 
sjálf lán beint til rekstrarlánafélaga.

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

3. gr.
Samvinnukaupfélög, er gerast milliliðir um rekstrarlán samkv. 2. gr., 

skulu halda þeirri starfsemi algerlega aðgreindri frá kaupfélagsstarfrækslu 
sinni, með sérstakri bókfærslu og aðskildum fjárhag.

4. gr.
Sveitabankar eru rekstrarlánafélög með skyldum og réttindum sam- 

vinnufélaga. Pau skulu stofnuð og starfrækt samkvæmt lögum um samvinnu- 
félög, með þeim afbrigðum, er hér segir:

a. Félagsmenn skulu allir stunda einbverja tegund landbúnaðarframleiðslu 
og allir vera búsettir í sama byggðarlagi. Þeir mega ekki færri vera en 
10 og ekki fleirí en 50. Pó mega félagar 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 félagsins skal kosinn af félaginu á venju- 
legan hátt, en hinn skipaður af stjórn peningastofnunar þeirrar, er félagið 
skiptir við um rekstrarlán samkvæmt lögum þessum.

c. Félagsmenn ábyrgjast einn fyrir alla og allir fyrir einn allar skuldbind- 
ingar félagsins.

d. Árgjald i varasjóð félagsins og aðra óskiptilega tryggingarsjóði skal ákveða
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í samþykktum, eigi minna samtals en svarar V4"/9 ársvöxtum af öllum 
útlánum félagsins. Allur tekjuafgangur félagsins rennur í varasjóð.

e. Sveitabanka er heimilt að taka við innlögum með sparisjóðskjörum frá 
mönnum, sem búsettir eru á félagssvæðinu, til útlána handa félagsmönn- 
um eða ávöxtunar i tryggum peningastofnunum.

f. Félagsmaður getur jafnan sagt sig úr félagi með 6 mánaða fyrirvara til 
næstu áramóta, en um ábyrgð hans á skuldbindingum félagsins fer eftir 
lögum um samvinnufélög.

g. Undirskrift formanns og minnst helmings meðstjórnenda hans skuldbind- 
ur félagið.

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

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

Utanfélagsmönnum má ekki lána.

6. gr.
Hver félagsmaður setur félaginu veð eða aðra tryggingu, er félags- 

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

7. gr.
Lán sveitabanka má veita gegn víxlum, skuldabréfum eða i reiknings- 

lánsviðskiptum.
Víxillán má eigi veita til lengri tima en 6 mánaða og eigi framlengja 

lengur en svo, að allur lánstiminn verði eitt ár. Reikningslán má veita til 
eins árs i senn.

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

lagsmenn hafa aðalviðskipti sin, þótt það sé utan félagssvæðis.
Þar getur og sveitabanki haft 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, né takast á hendur ábyrgð 'fyrir bankans hönd, nema eftir sérstökum 
lyrirmælum eða umboði bankastjórnar i hvert sinn.

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

í þess stað keypt víxla einstakra félagsmanna með framsalsábyrgð félagsins. 
Slika víxla getur stofnunin endurselt með framsalsábyrgð sinni til sparisjóðs- 
deildar -Rúnaðarbanka íslands, enda séu vixlarnir vistaðir þar eða á þá rituð 
yfirlýsing um, að útgefandi og ábekingar fráfalli afsögn vegna greiðslufalls.

Nú verður víxill, sem sveitabanki hefir ábyrgzt fyrir félagsmann sinn, 
eigi sýndur á greiðslustað til borgunar á gjalddaga, og glatast þá eigi vixil-
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rétturinn, ef útgefandi og ábekingar hafa, með orðunum »án afsagnara eða 
annari slíkri áritun á víxilinn, fráfallið afsögn vegna greiðslufalls.

Víxlar þeir, er sveitabanki ábyrgist fyrir félagsmann sinn, skulu jafnan 
meðtaldir innan takmarka láns bans samkv. 5. gr., og varasjóðsgjald greiðist 
af þeim eins og öðrum útlánum rekstrarlánafélaga samkv. 4. gr. d., enda 
skulu allir slikir víxlar tilfærðir i bókum sveitabanka.

10. gr.
Auk viðskipta sveitabanka við Búnaðarbanka íslands, með eða án 

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

H. gr.
Um sparisjóðsstarfsemi sveitabanka gilda bin almennu löggjafarákvæði 

um sparisjóði, nema öðruvisi sé ákveðið í lögum þessum.

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

skrá yfir félagsmenn, og skal hún jafnan vera til sýnis þeim, er þess óska, 
i skrifstofu sýslumanns.

Samtimis skal og senda nafnaskrá félagsmanna til peningastofnunar 
þeirrar, er félagið skiptir við, og til Búnaðarbanka Islands.

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

un þeirri, er félagið skiptir við, og Búnaðarbankanum, afrit af endurskoð- 
uðum reikningum félagsins fyrir umliðið ár, með athugasemdum endur- 
skoðenda, svörum reikningshaldara og úrskurði aðalfundar. Ennfremur til- 
kynning um breytingar á samþykktum félagsins og nafnaskrá yfir stjórnendur 
þess og starfsmenn.

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

sveitabanka rétt að veðsetja honum einu nafni tillekna flokka búpenings 
sins, framleiðslutækja og jarðarafurða, er hann á á hverjum tima eða eignast 
kann, til tryggingar skuldbindingum sinum við bankann.

Lausafjárveð sveitabanka víkur aðeins fyrir forgangskröfum samkv. 
82. og 83. gr. skiptalaga, nr. 3, 12. april 1878, en gengur fyrir kröfum samkv. 
84. gr. sömu laga.

Fjármálaráðherra er heimilt að lækka lögákveðin þinglestrar- og 
stimpilgjöld fyrir slik veðskjöl.

Sveitabankar hafa lögtaksrétt fyrir öllum kröfum á hendur félags- 
mönnum sinum.

Alþt. 1930. A. (42. löggjafarþing). 128
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II. KAFLI.

Um bústofnslánafélög.

15. gr.
Bústofnslánadeild Búnaðarbankans og umboðsskrifstofur hans veita lán 

til bústofnslánafélaga i sveitum.
16. gr.

Bústofnslánafélögin skulu starfrækt samkvæmt lögum um samvinnu- 
félög, með þeim skyldum og réttindum, sem ákveðin eru í þeim lögum.

Ákvæði 4. gr. þessara laga, stafliðir a, b, c, d, f og g, gilda einnig 
fvrir bústofnslánaíélögin.

17. gr.
Stjórn bústofnslánafélags skal þegar eftir aðalfund senda stjórn Búnað- 

arbankans afrit af endurskoðuðum reikningum félagsins fyrir umliðið ár, með 
athugasemdum endurskoðenda, svörum reikningshaldara og úrskurði aðalfundar, 
ennfremur skrá yfir útlán félagsins og tryggingar, er félagsmenn hafa sett 
félaginu fyrir lánum sinum. Auk þess tilkynning um breytingar á samþykktum 
félagsins og nafnaskrá yfir félagsmenn, stjórnendur þess og starfsmenn.

Bústofnslánafélög geta falið stjórn sveitabanka í sama breppi að fara 
með sin mál. En ætið skal halda aðgreindum fjárhag og reikningum sveita- 
banka og bústofnslánafélaga. Reikningsár bústofnsiánafélaga er almanaksárið.

18. gr.
Bústofnslánaféiög veita félögum sinum lán til þess að auka bústofn 

sinn, eða til að koma upp bústofni. Ennfremur má veita félagsmönnum lán 
til að kaupa verkfæri til jarðyrkju og heyvinnu. Aldrei má skuld félagsmanns 
við félagið nema meiru en 2000 kr.

Utanfélagsmönnum má ekki lána.

19. gr.
Útlán bústofnslánafélaga til bústofnskaupa skulu veitast* til eigi lengri 

tima en 10 ára og með jöfnum afborgunum. Lán til verkfærakaupa veitast eigi 
til lengri tima en 5 ára.

20. gr.
Hver félagsmaður skal setja félaginu veð eða aðra tryggingu fyrir lán- 

um sínum.
Lánin skulu veitt gegn 1. veðrétti i búfé lántakanda eða öðrum þeim 

tryggingum, er félagsstjórnin tekur gildar. Séu lánin veitt gegn veði i búfé 
éingöngu, mega þau ekki nema meiru en belmingi verðs hins veðsetta bú- 
fjár eftir verðlagsskrá.

21. gr.
Stjórn bústofnslánafélags ber ábyrgð á þvi gagnvart bústofnslánadeiid 

Búnaðarbankans, að lánsféð sé eingöngu notað til þess, sem ákveðið er í 47.
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gr. laga um Búnaðarbanka íslands. Verði félagsstjórn þess vör, að félagsmaður 
hafl notað lánið til annars en aukningar á bústofni sinum eða til verkfæra- 
kaupa, eða hann hefir fargað aftur af bústofni eða verkfærum, þá er lánið 
þegar afturkræft. Brot gegn þessum ákvæðum skulu varða 20—200 kr. sekt, 
er renni i sveitarsjóð, nema þyngri refsing liggi við samkv. öðrum lögum.

22. gr.
Nú flytur félagsmaður bústofnslánafélags burtu af félagssvæðinu, og er 

þá skuld hans við félagið þegar fallin i gjalddaga.

23. gr.
Ákvæði 51. gr. iaga um Búnaðarbanka Islands, 1. og 2. málsgr., gilda 

einnig fyrir bústofnslánafélög, að þvi leyti er við á.

24. gr.
Ráðberra getur með reglugerð sett nánari ákvæði um sveitabanka og 

bústofnslánafélóg og gefið út leiðbeinandi fyrirmynd að samþykktum slíkra 
félaga.

25. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd. 384. Prumvarp

til laga um breyting á lögum um byggingar- og landnámssjóð, nr. 35, 7. 
mai 1928.

Flutningsm.: Bjarni Ásgeirsson.

1. gr.
Fyrri málsgr. 4. gr. laganna falli burt.

2. gr.
5. gr. laganna orðist svo:
Lán til þess að reisa nýbýli á óræktuðu landi eða landi, sem að 

nokkru leyti befir verið ræktað af lántakanda sjálfum siðustu fimm árin, skulu 
ávaxtast og endurgreiðast með jöfnum greiðslum þannig, að árlegt gjald af 
allri lánsfjárhæðinni sé 3^/^Zo i 50 ár.

Lán þessi skulu standa án afborgunar og vaxta fyrstu fimm árin.

3. gr.
a. í stað orðanna i 1. málsgr. 9. gr. laganna: »4®/o landverðs að viðbættum 

2°/o húsaverðs« komi: 5°/o landverðs að viðbættum 3°/o húsaverðs.
b. Aftan við sömu grein bætist ný málsgr.:
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Ef lán er endurgreitt fyrir umsaminn tíma, er lánþega að jafnaði 
skylt að endurgreiða til sjóðsins þann vaxtamun, sem verið befði á lán- 
inu, ef það befði verið tekið í veðdeild bankans.

4. gr.
Aftan við 15. gr. laganna bætist ný málsgrein:
Stjórn sjóðsins er heimilt að lána til fjögurra fyrirmyndarbúa, eins i 

hverjum fjórðungi, með sömu lánskjörum sem til nýbýla, gegn afgjakiskvöð, 
að þvi tilskildu, að stjórn Búnaðarfélags Islands mæli með stofnun þeirra og 
hafi sjálf yfirumsjón með rekstri þeirra.

5. gr.
Fyrri málsgr. 18. gr. laganna falli burt.

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

Greinargerð.

Fiv. þetta er flutt að tilhlutun stjórnar Búnaðarbankans og i samráði 
við landsstjórnina. Er það að mestu lagfæringar á nokkrum agnúum, sem 
orðið hefir vart við lög þessi, eftir að farið var að starfrækja þau.

Nánar i framsögu.

Nd. 385. Frumvarp

til laga um Menntaskóla á Akureyri.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1. gr.
Á Akureyri skal vera skóli með fjórum óskiptum bekkjum, er nefnist 

Menntaskólinn á Akureyri. Skal hann, þar til öðruvisi verður ákveðið með 
lögum, starfrækja gagnfræðadeild með þrem bekkjum, og er heimilt, með 
samþykki kennslumálaráðuneytisins, að skipta einum þeirra.

2. gr.
Takmark skólans er að búa nemendur undir athafnalif bæði i and- 

legum og verklegum efnum og gera þá hæfa til að stunda nám við háskóla 
og aðrar æðri menntastofnanir.

3. gr.
Skólinn er samskóli fyrir pilta og stúlkur.
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4. gr.
í Menntaskólanum skal kenna þessar námsgreinar: íslenzku og íslenzk 

fræði, norðurlandamál, ensku, þýzku, frönsku, latínu, sagnfræði, trúarbrögð, 
félagsfræði, bókmenntafræði og listasögu, náttúrufræði, eðlisfræði og efna- 
fræði, stærðfræði, bókfærslu, likamsæfingar, söng, dráttlist og hagnýt 
vinnubrögð.

Heimilt skal kennslumálaráðuneytinu að fjölga eða fækka námsgrein- 
um, ef skólameistari mælir með breytingunni.

5. gr.
íslenzk tunga og náttúruvisindi skulu vera höfuðnámsgreinar i skól- 

anum. Lesskrá skal haga svo, að auðvelt sé 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.

6. gr.
1 hverjum bekk skal haldið árspróf. Lokapróf Menntaskólans er stú- 

dentspróf. Ljúka má námi i einstökum námsgreinum í öðrum og þriðja bekk 
Menntaskólans, en þá skal um prófdómendur i 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, 
binn skipaður af kennslumálaráðuneytinu, en við stúdentspróf 2 prófdóm- 
endur, skipaðir af þvi.

Heimilt er skólameistara að sleppa nemanda við árspróf, enda hafi 
hann lofsamlega einkunn eftir veturinn.

7. gr.
Um einkunnastiga og einkunnagjöf skal ákveða i reglugerð. Þá. skal 

og i reglugerð setja nánari ákvæði um inntökupróf, bekkjarpróf og stú- 
dentspróf.

8. gr.
Heimilt er utanskólamönnum að taka próf úr öllum bekkjum Mennta- 

skólans. Þeir, sem standast prófin i fyrstu þrem bekkjum skólans, hafa 
leyfi til að setjast í skólann, eftir þvi sem húsrúm og kennaratala leyfir. Ef 
fleiri ná prófi inn i bekk en hægt er að veita inntöku, ræður prófeinkunn 
úrslitum. Skólameistari má þó bregða út af þessari reglu, ef úrlausn nem- 
anda i einhverri grein sannar, að hann sé gæddur frábærlega góðum gáfum.

9. gr.
Þessi eru almenn inntökuskilyrði i Menntaskólann: 1) Að þeir, sem 

setjast i fyrsta bekk, verði að minnsta kosti 16 ára það ár, sem þeir stunda 
nám i bekknum. Þó getur kennslumálaráðuneytið veitt einkar þroskuðum 
nemendum undanþágu, ef þeir eru orðnir 14 ára. Aldurstakmark þeirra, sem
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setjast i aðra bekki, svarar til inntökaaldurs; 2) að þeir séu ekki haldnir 
neinum næmum sjúkdómi; 3) að siðferði þeirra sé óspillt.

10. gr.
Til þess að vera tekinn i fyrsta bekk Menntaskólans verður nemand- 

inn að standast próf i þessum greinum: 1) í islenzku: Geta ritað venjulegt 
mál ritvillulítið, þekkja aðaleinkenni islenzkrar málfræði og höfuðdrætti í ís- 
lenzkum bókmenntum, bæði á þjóðveldistímanum og siðan um 1800; 2) 1 
norðurlandamálum: Skilja og geta lesið nokkurnveginn rétt venjulegt bókmál 
á dönsku eða sænsku og geta ritað villulitinn stíl almenns efnis á öðruhvoru 
þvi máli. 3) 1 ensku: Geta auðveldlega þýtt ólesið létt mál og gert villulitinn stil 
um auðvelt efni. 4) 1 þýzku: Hafa numið undirstöðuatriði málsins, eftir nán- 
ari ákvæðum kennslumálastjórnarinnar. 5) Vera leikinn i að reikna brot og 
tugabrot, vaxtareikning og almennustu þætti flatarmáls- og rúmmálsfræði. 6) 
1 sögu: Hafa glöggt yfirlit um æfi frægra manna og megintímabil og atburði i 
sögu Islands og almennri veraldarsögu. 7) 1 náttúrufræði: Hafa numið líkams- 
fræði, almenna grasafræði og dýrafræði. Ennfremur aðaldrætti i þróunarsögu 
jarðarinnar og landsins. 8) 1 landafræði: Hafa numið almenna landafræði 
og vera leikinn í að nota landabi éf.

11- gr.
Kennslustundir i hverjum bekk skulu vera 30—33 á viku. Á laugar- 

dögum skal kennsla eigi standa lengur en til hádegis.

12. gr.
Skólaárið byrjar 1. október og endar 30. september. Kennslu og próf- 

um ár hvert skal lokið 30. mai, nema í þriðja og fjórða bekk skólans enda 
prófin i júni. Um skólaleyfi skal ákveðið i reglugerð.

13. gr.
Fastir kennarar skulu vera 7 og er einn þeirra jafnframt skólameist- 

ari. Hefir hann á hendi aðalumsjón með nemendum skólans, kennslu allri, 
húsum skólans og áhöldum. Skólameistari hefir að byrjunarlaunum 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 i 5000 kr. Auk þess nýtur hann ókeypis búsnæðis í skólabús- 
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 i 5000 kr. Skólameistari og kennarar 
njóta dýrtiðaruppbótar eftir launalögum.

Skólameistari ræður aukakennara og stundakennara eftir því, sem fé 
er veitt til i fjárlögum. Svo skal og leita álits skólameistara um skipun fastra 
kennara.

14. gr.
Skólameistari skal kenna 12 stundir á viku, en fastir kennarar 26



Þingskjal 385 1023

stundir. Heimilt er kennslumálastjórninni að fækka um 2—4 stundir skyldu- 
kennslu skólameistara eða fastra kennara, sem hafa mikil aukastörf við skrif- 
legar úrlausnir, eða önnur sérstök aukastörf i þágu nemenda og skólans.

15- gr.
Til þess að geta orðið skipaður fastur kennari við skólann þarf um- 

sækjandi að hafa tekið kennarapróf við háskóla i kennslugreinum sínum, hafa 
kynnt sér allitarlega kennsluaðferðir og heimilisbrag i nokkrum samskonar 
skólum og hafa sýnt með að minnsta kosti eins árs reynslu við skólann, að 
hann hah kennarahæfileika og manndóm til að gegna slíkri stöðu.

Heimilt er þó að veita undanþágu frá fyrsta ákvæðinu að þvi er snertir 
kennara, sem pú starfa við skólann, og aðra umsækjendur, sem með afburðum 
i kennslu hafa s^nt, að þeir séu eftirsóknarverðir starfsmenn við skólann.

16. gr.
Skólameistari boðar til kennarafunda og stýrir þeim. Kennarafundi 

skulu fastir kennarar og aukakennarar skólans sækja, og hafa þeir atkvæðisrétt. 
Ennfremur sækja þeir stundakennarar fundi, er þess óska, eða skólameistari 
kveður til sérstaklega, en eigi hafa þeir atkvæðisrétt.

17. gr.
Skólameistari ræður skólalækni til 3 ára i senn, og skal hann líta eftir 

heilbrigði nemenda og hollustuháttum skólans.

18. gr.
Kennslumálaráðuneylið hefir yfirstjórn skólans.

19. gr.
Kennslugjöld skal greiða i skólasjóð Menntaskólans, og ákveður kennslu- 

málastjórnin i samráði við fræðslumálastjóra og skólameistara hæð þeirra. 
Aldrei skulu færri en fjórði hluti nemenda undanþegnir skólagjaldi.

Skólasjóði þessum má verja til námsstyrks, til fræðandi ferðalaga nem- 
endanna 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.

20. gr.
t heimavist skólans skulu þeir nemendur, er þar búa, njóta ókeypis 

húsnæðis, ljóss og hita, og ganga utanbæjarnemendur þar fyrir. Nemendur úr 
Menntaskólanum skulu hafa rétt til */& hluta heimavistanna, en nemendur úr 
gagnfræðadeild til ’/s hluta. — Skylt er kennurum skólans að hafa umsjón 
með heimavist og vinnu nemenda i bókasafni skólans, þegar skólameistari 
óskar þess, gegn þóknun, sem ráðuneytið samþykkir.
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21. gr.
Um gagnfræðadeild Menntaskólans á Akureyri fer eftir reglugerð, sem 

kennslumálaráðuneytið setur.

22. gr.
Ráðuneytið setur reglugerð fyrir skólann, er kveður nánar á um ein- 

stök atriði, er hann varða, svo sem verksvið skólameistara og kennarafunda, 
umsjón með skólahúsi, skyldur kennara til umsjónar með nemendum skólans, 
skólaleyfi og annáð, er þurfa þykir.

23. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 20, 9. júli 1909, um 

gagnfræðaskólann á Akureyri, svo og öll önnur ákvæði, sem fara i bág við 
þessi lög.

Nd. 386. Tillaga

tíl þingsályktunar um takmörkun áfengisveitÍDga i sambandi við alþingishátiðina

Flm: Haraldur Guðmundsson, Sigurjón Á. Ólafsson, Héðinn Valdimarsson.

Neðri deild Alþingis skorar á rikisstjórnina að sjá um, að útsölustaðir 
áfengisverzlunarinnar i Reykjavík og Hafnarfirði verði lokaðir vikuna 24.—30. 
júni i sumar, og að áfengi verði eigi um hönd haft í opinberum veizlum, sem 
haldnar verða i sambandi við alþingishátiðina.

Nd. 387. Tillaga

til þingsályktunar um lyfjaverzlun.

Flm: Haraldur Guðmundsson, Héðinn Valdimarsson.

Neðri deild Alþingis ályktar að skora á rikisstjórnina að láta athuga 
gildandi lyíjataxta, gæði lyfja og fyrirkomulag lyfjaverzlunarinnar yfir höfuð og 
leggja árangur þeirra athugana og tillögur til umbóta fyrir næsta Alþingi.

Greinargerð.
Frv. til laga um einkasölu iíkisins á lyfjum var á siðasta Alþingi vísað 

frá með svo hljóðandi rökstuddri dagskrá:
»í trausti þess, að rikisstjórnin láti fara fram endurskoðun á nú-



Þingskjal 387—388 1625

gildandi lyfjataxta og alhugi, hver ráð muni væniegust til þess að iækka 
verð lyfja fyrir almenning, tekur deildin fyrir næsta mál á dagskrác.

Þrátt fyrir samþ. dagskrártill. þessarar, hefir ríkisstjórnin eigi, svo vitað 
sé, gert hið minnsta til þess að lækka verð lyfja fyrir aimenning, en nm nanð- 
syn þess, að hafizt sé handa í þvi efni og öruggt eftirlit haft með gæðum lyfja 
orkar ekki tvimælis. Þess má geta, að fyrir nokkrn hefir verið prentnð stór- 
merkileg ritgerð eftir Vilm. Jónsson héraðslækni á Isafirði, »um lyf og lyfja- 
verzlnnv, og virðist fyllsta tilefni til þess, að taka tillögnr hans til nákvæmrar 
athngnnar.

Nd. 388. Tillaga

til þingsályktunar um skilning á 5. málsgr. 14. gr. laga um varnir gegn 
berklaveiki, nr. 60, 14. júní 1929.

Flutningsm.: Haraldur Guðmundsson.

Neðri deild Alþingis ályktar, að skilja beri 5. málsgr. 14. gr. laga 
um varnir gegn berklaveiki svo, að jafnan beri að semja fyrirfram fyrir hálft 
eða heilt ár i senn við Ijóslækningastofur og sjúkrahús um kostnað allan 
við dvöl og lækningu styrkhæfra sjúklinga. Við þá samninga er rétt að leggja 
til grundvallar kostnað á Vifilsstöðum, þar með talin hæfileg húsaleiga fyrir 
hælið og læknisbústaði, en taka tillit til alls áðstöðumunar, svo sem áhvilandi 
skulda, verðmunar, einkum á mjólk og rafmagni. Náist ekki samningar á 
þessum grundvelli, getur ríkisstjórnin tilkynnt hámark daggjalda og annars 
kostnaðar, en minnst með sex mánaða fyrirvara.

Greinargerð.

Tillaga þessi er flntt samkvæmt beiðni sjúkrahússtjórnarinnar á ísafirði. 
Bréf atvinnn- og samgöngumálaráðnneytisins, dags. 8/s 1930, og svar héraðslækn- 
isins á ísafirði, dags. ”/2 1930, npplýsa málavexti til fnlls. Eru þau prentnð hér 
á eftir.

Fylgiskjal I.

»ATVINNU- OG SAMGÖNGUMÁLARÁÐUNEYTIÐ

Reykjavfk, 8. febrúar 1930.

Út af kostnaði við berklavarnir yfirstandandi ár skal þetta tekið fram: 
Heilbrigðissljórnin viðnrkennir ekki aðrar ljóslækningastofur en f Krist-

nesi og á Vifilsstöðnm og Röntgenstofnna í Reykjavík. Sjúklingar, sem fá ljós- 
Alþt. 1930. A. (42. löggjafarþing). 129



lækningar á öðrum stöðum, gera það á eigin ábyrgð og eru ríkissjóði óvið- 
komandi.

Skilyrði fyrir rikisstyrk samkvæmt 14. gr. berklavarnalaganna er, að 
daggjald í sjúkrahúsum, sem rekin eru sem einkafyrirtæki, sé ekki hærra en 
5 kr. fyrir fullorðna og 4 kr. fyrir börn innan 12 ára aldurs, eins og í heilsu- 
hælunum i Kristnesi og á Vífilsstöðum, og felist í þvi allur meðlagskostnaður, 
þar með talin Iyf og læknishjálp.

Annað skilyrði er, að berklasjúklingar séu hafðir i sérstökum stofum og 
eigi innan um aðra sjúklinga, og ennfremur að loftrými í sjúkrastofum sé eigi 
minna en svo, að svari 15 teningsmetrum á hvert sjúkrarúm.

Petta tilkynnist sjúkrahússtjórninni hér með til staðfestingar á simskeyti 
ráðuneytisins til sjúkrahússins i dag.

Jafnframt fylgir til athugunar endurrit af bréfi landlæknis til dómsmála- 
ráðuneytisins, dags. 6. f. m., um sama.

F. h. r.

Vigfús Einarsson.

Páll Pálmason.
Tii

sjúkrahússins á ísafirði«.
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„Fylglskjal II.

ísafirði, 22. febr. 1930.

Sjúkrahúsnefndin á fsafirði hefir falið mér undirrituðum að svara og 
mótmæla skeyti atvinnumálaiáðuneylisins tii sjúkrahússins um kostnað við berkla- 
varnir, dags. 8. þ. m., og bréfi ráðuneytisins frá sama degi til staðfestingar skeyt- 
inu, ásamt meðfylgjandi bréfi landlæknis, dags. 6. f. m.

Nefndin leyfir sér enn á ný að mótmæla þessum aðförum rikisstjórnar- 
innar og krefjast þess, að sjúkrahúsinu verði greidd meðgjöf með úrskurðuðum 
styrkhæfum berklasjúklingum samkvæmt taxta sjúkrahússins og reikningum þess, 
nema fyrirfram sé samið um annað, samkvæmt skýrum fyrirmælum 5. málsgr. 
14. gr. berklavarnalaganna.

Þessi framkoma ráðuneytisins kemur mjög flalt upp á nefndina, þar sem 
hún hefir fyrir nokkru, samkvæmt tilmælum skrifstofustjórans, sent nppkast að 
samningi um meðgjöf með berklasjúklingum, kostuðum af ríkissjóði, og befir 
skrifslofustjórinn Iátið i ljós, að bann teldi samninginn mjög aðgengilegan, væri 
þess fýsandi, að að honum yrði gengið, og furðaði sig jafnvel á, að sjúkrahúsið 
sæi sér fært að komast af með svo lág gjöld, sem þar var stungið upp á. .

Pessari samningsumleitun detlur ráðuneytinu ekki i hug að svara, en lil-
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kynnir i þess stað, hvað þvi þóknist að greiða með úrsknrðuðum styrkhæfum 
berklasjúklingnm og með hvaða skilyrðum, eins og vér hefðum hér ekkert um 
að segja og aldrei hefði til mála komið að viðurkenna oss sem samoingsaðila.

Daggjöldin, sem ráðuneytið vill nú ákveða, eru drjúgt fyrir neðan þau 
afarsanngjórnu gjöld, . sem vér stungum upp á. Ef vér ættum að sætta oss við 
þau, hlytum vér að tapa stórfé á hverjum berklasjúklingi, og er rikisstjórnin með 
þessu að velta nokkrum hluta af þeim beiklakostnaði, sem rikinu ber að greiða, 
yfir á ísafjarðarkaupstað. Látum það vera, þó að heimildarlaust sé, að rikissjóð- 
ur vildi láta ísafjarðarkaupstað kosta að einhverju leyti sjúkrahúsvist sinna eigin 
berklasjúklinga. En meiri hluti þeirra berklasjúklinga, sem liggja á sjúkrahúsi 
lsafjarðar, eru utanbæjarmenn, úr nærliggjandi sýslum, og er þvi hér verið að 
gera tilraun til að láta ísafjarðarkaupstað greiða stórfé i berklastyrk með utan- 
bæjarmönnum. Og viljum vér ekki trúa þvi, að það sé vilji rikisstjórnarinnar að 
fremja þann ójöfnuð, jafnvel þó að hún teldi sig hafa stoð i lögura til þess.

Þó furðar nefndina á þvi, að ráðuneytið skuli enn vitna til Vifilsstaða, 
er það vill lækka daggjöld vor, eftir að vér höfum sýnt fram á í bréfi til dóms- 
málaráðuneytisins, dags. 17. des. 1928, að taxtar sjúkrahússins bér eru lægri en 
kostnaðurinn hefir reynzt á Vifilsstöðum, ef rétt er reiknað. Látum vér fylgja af- 
rit af þessu bréfi voru, með þvi að svo lítur út, sem ráðuneytið hafi eigi kynnt 
sér það nægilega.

í simskeyti og bréfi ráðuneytisins gætir fáránlegs misskilnings, þar sem 
svo litur út, sem það telji, að sjúkrahús hafi samkv, berklavarnalögunum styrk til 
að annast berklasjúklinga. Það talar um, að sskilyrði fyrir rikisslyrkc skuli vera, 
að adaggjald i sjúkrahúsum* sé svo og svo, loftrými á sjúkling ákveðið o. s. 
frv. En samkv. berklavarnalögunum ber sjúkiahúsum enginn styrkur til berkla- 
varna, heldur er gert ráð fyrir, að berkiaveikir sjúklingar sén styrktir til 
sjúkrahúsvistar, ljóslækninga o. fl., og eru engin skilyiði sett fyrir þvi, önnur en 
þau, að sjúklingarnir séu ekki svo efnum búnir, að slikur styrkur sé talinn ó- 
þarfur. Þarf engum orðum að þvi að eyða, hvílik íjarstæða það væri að neita 
bláfátækum, berklaveikum manni um styrk, af því að sjúkrahús það, sem hann 
er fluttur á, verðnr að krefjast hærrí daggjalda en ráðuneytið vill tilskilja, eða 
getur ekki uppfyllt önnur skilyrði. Og enn meiri fjarstæða er það fyrir það, að 
langflestir berklasjúklingar úti um land, sem flytja þarf af heimilum sinum, eiga 
einskis annars úrkosta en að fara á næsta sjúkrahús, hvernig svo sem það er 
úr garði gert. Svo er það hér vestra, að ógerningur má heita að koma sjúkling- 
um á heilsuhælin og í hæsta lagi einum og einum eftir mánaða bið. Er allt að 
þvi eins algengt, að heiisuhælislæknarnir senda sjúklinga af sér, til að leggjast 
hér á sjúkrahúsið. Og svipaða sögufmunu önnur héruð, fjarliggjandi heilsuhæl- 
unum, hafa að segja.

Likt er að segja um þá ákvörðun ráðnneytisins, að neita að greiða ljós- 
lækningakostnað berklasjúklinga til annara en fárra ákveðinna Ijóslækninga- 
stöðva. Með því móti yrði fjöldi berklasjúklinga útilokaður frá því, að gera megi 
á þeim lækningatilraunir með Ijósum, þvi að margir eru svo settir, að þeir verða 
annaðhvort að fá að skipta við þá Ijósstofu, sem næst er, eða vera án ljóslækninga 
ella. Iðulega senda heilsuhælislæknarnir eða læknir Röntgenstofunnar i Reykja-
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vik berklasjúklinga, sem leitað hafa þeirra héðan að vestan, hingað aftur, með 
fyrirmælum nm að ganga hér i Ijós. Og er lítil sanngirni að neita þeim ura 
styrk, sem nemur nokkrum krónum á viku, en gjalda fullkominn meðlagskostn- 
að með öðrnm, sem ef til vill stendur líkt á fyrir, en komast inn á heilsuhælin. 
Vér fáum heldnr ekki betnr séð en að ráðuneytið bresti alla heimild til þessara 
ráðstafana. Berklavarnalögin gera ráð fyrir, að kostnaður við Ijóslækningar 
berklasjúklinga greiðist af rikissjóði, og þegar sjúklingur, sem er löglega úrskurð- 
aður berklaveikur og styrkbæfur, nýtur Ijóslækninga á sjúkrabúsi eða Ijóslækn- 
ingastofu, ber rikissjóði að greiða fyrir hann Ijósakostnaðinn eins og annan kostn- 
að. í berklavarnalögunnm er engin heimild til að löggilda vissar Ijóslækninga- 
stofur, en ógilda aðrar, fremnr en að löggilda viss sjúkrahús og ógilda önnur. 
Og oss er ekki kunnugt um, að sú heimild felist í nokkrum öðrum lögum. Telji 
heilbrigðisstjórnin þörf á slikum löggildingum, til tryggingar almenningsheill, 
ber henni fyrst að fá sett lög, sem heimila þær ráðstafanir.

Pangað til ljóslækningastofa sjúkrahússins á ísafirði verðnr löglega ógilt 
munum vér þvi krefjast greiðslu úr ríkissjóði fyrir úrskurðaða styrkhæfa berkla- 
sjúklinga, sem njóta þar ljóslækninga.

Vér viljum biðja ráðuneytið að ihuga, að hverju misrétti er stefnt með 
þessum ráðstöfunum. Þeir berklasjúklingar, sem búa nálægt heilsubælnnum og 
Röntgenstofunni i Reykjavik, eða aðaliega Reykvíkingar og Akureyringar, verða 
þeir einu, sem fyllilega fá að njóta berklavarnalaganna. Aðrir, sem fjær búa, 
verða að greiða meira og minna úr eigin vasa, fyrir það, sem hinir fá ókeypis, 
ella verða útilokaðir frá þvi að geta notið sjúkrahúsvistar og ljóslækninga, þvi 
að til lengdar verða ekki rekin sjúkrahús af einstökum sveitarfélögum fyrir heil 
byggðarlög, iil þess að tapa á hverjum sjúklingi, né ókeypis Ijóslækningastofnr. 
Er þetta jafnóþolandi fyrir þvi, þó að ámóta hlunnindi til handa Reykjavík og 
Akureyri á kostnað annara landshluta séu engan veginn einsdæmi.

Út af bréfi landlæknis, dags. 6. jan. s. 1., sem ráðuneytið virðist byggja 
þessar ráðstafanir sínar á, viljam vér taka fram eftirfarandi:

Vér neitum þvi, að meiri ágreiningur sé um gagnsemi ljóslækninga við 
ýmsum teguudum af berklaveiki en um fjöldamargar aðrar lækningatilrannir við 
sömu veiki, sem landlæknir virðist ekkert hafa á móti að séu viðhafðar á kostn- 
að rikissjóðs.

Hverjir hafa á móti þvi, að rétt sé að reyna Ijósböð, auk góðrar al- 
mennrar aðhlynningar við beina- og kirtlaberklum, einknm i börnum og nng- 
lingum? Eða til þess að styrkja menn, nýstaðna upp úr brjósthimnubólgu, eink- 
um ungt fólk? Slik tilfélli eru almennast valin til Ijósameðferðar hér á ísafirði, og 
vér neitum því, að það sé svo hættuleg lækningaaðferð, að hún krefjist, fremur 
en læknisstörf yfirleitt, mikillar sérfræðikunnáttu.

Það er beinlínis villandi i þessu sambandi að benda til Englands, þar 
sem allri læknisfræðinni er skipt sém smæst upp á milli sérfræðinga. Berklaveikin 
heyrir þar öll undir marga sérfræðinga, geislalækningarnar ekki fremur en ann- 
að. Öll sú mikla flokkuu i sérfræðigreinir er vísindunum vafalaust til meira gagns 
en sjúklingunum i sumum tilfellum. Og hefir undirritaður með eigin augum séð
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þess ýms sorgleg dæmi. t Englandi fást engir við að svæfa sjúklinga við npp- 
skurði á sjúkrahúsum, aðrir en læknar, sem eru svæfingarsérfræðingar, og mun 
þó landlæknir ekki telja þörf á að krefjast sliks hér á landi.

Eftir itrustu kröfum erlendis mundu Ijóslækningar berklasjúklinga heyra 
undir tvo sérfræðinga, berklalækni og geislalækni. Ef farið væri eftir þeim kröf- 
um, eru þær þrjár Ijóslækningastofur, sem landlæknir vill löggilda, fjarri þvi að 
vera fullnægjandi eftir þeim erlendu fyrirmyndum. Læknarnir á Vifilsstöðum og 
Kristnesi eru engir geislasérfræðingar og læknir Röntgenstofunnar enginn berkla- 
fræðingur. Ef fullkomið samræmi væri f öllu, ætti að krefjast þess, að Röntgen- 
stofan ein stundaði Ijóslækningar og þvi aðeins berklasjúklinga, að þeir væru 
sendir þangað frá Vífilsstöðum og undir stöðugu eftirliti læknanna þar.

Annars er það einnig mjög villandi, er landlæknir talar nm geislafræði 
(radiologi) sem erfiða fræðigrein og hæltulega sjúklingunum, ef sérþekkingu skortir, 
þar sem hann gerir þetta auðsjáanlega f þvi skyni að telja ráðuneytinu trú um, 
að hættulegt sé að láta aðra en sérfræðinga fara með kvartslampa. Geislalækningar 
yfirleitt eru hættulegar og vandasamar af því, að undir þær heyra Röntgen- og 
radiumlækningar, sem mjög er vandfarið með. Hinsvegar er mjög auðvelt að fara 
með kvartslampa og almennum læknum bér á landi trúað fyrir mörgn, sem er 
margfalt hættulegra og vandasamara. Vér nefnum t. d. af berklalækningum gull- 
saltslækningar, pneumothoraxmeðferð og ýmsar skurðlækningar, sem landlæknir 
hefir enn ekki sett út á, að aðrir en sérfræðingar reyndu i vissum tilfellum, 
þegar þeir treysta sér til þess.

Skurðlækningar eru með erfiðustu sérfræðigreinum, en þar með er ekki 
sagt, að almennum Iæknum megi ekki trúa fyrir að fást við sitt af hverju, sem 
undir þá grein heyrir.

Þess skal getið, að undirritaður hefir nýlega dvalið f Englandi og sá þar 
mikið notað kvartsljós. Og þrátt fyrir alla sérfræðingana var alls ekki talið nauð- 
synlegt, að þeir stunduðu kvartslampalækningarnar. Má nefna til dæmis hinar 
mörgu stöðvar í Lundúnum, sem The Borough Connsils hafa til að fylgjast með 
heilsufari barna og leiðbeina mæðrum um meðferð á þeim. Þá hafa a. m. k. sumar 
sína kvartslampastöð, þar sem veikluð börn, einkum þau, sem grunuð ern um 
beinkröm eða berklaveiki, eru geisluð. Mæðurnar fá þar lika gjarnan Ijósböð, ef 
þær eru linar til heilsu eftir fæðingar eða mjólka illa. Þessum ljóslækningastof- 
um var ekki einn sinni talið nanðsynlegt að læknar stjórnnðu, hvað þá sér- 
fræðingar, heldur voru þær f höndum hjúkrunarkvenna.

Þá skal nefndin geta þess, að ummæli landlæknis um þetta mál þykir 
henni koma úr hörðustu átt, þar sem Ijóslækningatækin vorn á sinum tíma keypt 
hingað til sjúkrahússins, ekki sizt fyrir hans hvatningu, með þvi að hann taldi 
þau svo nauðsynleg til berklalækninganna.

Um hin önnur atriði i bréfi landlæknis, þar sem hann ræður ráðuneyt- 
inu til að krefjast ýmsra skilyrða af sjúkrahúsum, sem hýsa berklaveika, svo sem 
ákveðið loftrými, að berklaveikir séu ekki hafðir á stofu með öðrum sjúklingum 
o. s. frv., getum vér verið fáorðir, með þvi að vér munum sennilega allra sjúkra- 
húsa skárst hér á landi geta uppfyllt þau skilyrði.
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En vér getum þó ekki stillt oss nm að gera hér við nokkrar athuga- 
semdir frá almennn sjónarmiði.

Yfirleitt ero tillögur landlæknis í þessn bréfi hans leiðinlega fjarri lifinu 
og öllum vernleika, eins og hann gerist hér á landi.

Vér höfum skilið berklavarnalögin svo, að þau væra fyrst og fremst 
sótlvarnalög. Og sá skilningur einn réttlætir þá sérstöðu, sem berklaveikir sjúk- 
lingar eru látnir hafa til styrktar af almannafé. Fyrir þvi teljnm vér, að fyrst eigi 
að Ieitast við að verja heilbrigða fyrir þvf að smitast af berklaveiknm sjúkling- 
um, siðan að bjálpa þeim til bata, sem batavon eiga, en hjúkra öllum, sem 
mannúðlegast að bægt er, eftir öllnm atvikum og kringamstæðum.

Nú hagar svo til hér á landi, að öll tæki til að framkvæma þetta, svo 
sem rannar aðrar heilbrigðisráðstafanir, ern mjög ófullkomin. Eru oft engin tök 
á að svara jafnvel lágnm kröfam, hvað þá hinum ítrustu. Mega þó þeir, sem 
aðalframkvæmdirnar hafa með höndam, læknarnir, aldrei láta hendur fallast, 
heldur leitast við að bjarga ölln eins og bezt gengnr eftir atviknm.

Vist væri ákjósanlegt, að til værn næg sérstök sjúkrahús fyrir berkla- 
veika, svo að aldrei þyrfti að hafa saman i húsi berklaveika sjúklinga og aðra 
sjúklinga. Og vissulega þyrftu öll sjúkrahús, sem berklaveika sjúklinga hýsa, að 
vera svo stór og rúmgóð, að aldrei ræki nauðung til að hafa berklaveikar mann- 
eskjnr með öðrum en berklaveikum á stofn, og loftrými auk þess að vera nægi- 
legt. Lika væri mikið i það varið, að berklaveikir sjúklingar ættu jafnan aðgang 
að sérfræðingnm, ekki eingöngn til geislalækninga, heldnr og til annarar meðferðar.

En framan í þá staðreynd verður að horfa, að ekkert af þessn er fyrir 
hendi, og i hinni daglegn baráttn við berklaveikina standa læknarnir iðnlega í 
þeim sporum, svo sem algengast er i lifinn, að þurfa að velja á milli tveggja 
kosta og hvorugs góðs. Vér höldnm þvi fram, að þeim beri þá jafnan að velja 
skárri kostinn af tveimur illnm. En ef fara á eftir kröfum landlæknis, sem hann 
hefir auðsjáanlega samið i skrifstofn sinni, en ekki á orustuvellinum, mnndu 
þeir oftlega vera neyddir til að velja verri kostinn.

Þetta viljnm vér sýna með nokkrum dæmnm, sem hafa það sér til ágæt- 
is að vera tekin beint úr lifinn:

Kona kemur hér til bæjarins og sezt upp hjá systnr sinni, bláfátækri 
ekkjn, sem á fjögur börn nng, sitt á hverjn árina. Húsakynnin eru ein herberg- 
iskytra nndir súð og vel í lagt, að 5 rúmmetrar af lofti hafi komið á hvern mann. 
Aðkomnkonan er svo veik, að læknis er strax vitjað. Hún hefir lnngnaberkla á 
hán stigi og mjög smitandi. Á nú læknirinn i þessn falli að taka »tommustokk« 
og mæla loftrýmið i herbergi á sjúkrahúsinn, þar sem rúm er antt hjá öðrum 
smitandi berklasjúklingnm, og ef minna en 15 rúmmetrar koma á hvert rúm, á 
hann þá að Iáta konnna dúsa þar sem hún er, þegar ekki er u n annað að velja 
en þetta tvennt? Almenningsheill væri illa borgið með slfkri fávizkn. Andi berkla- 
varnalaganna segir nei. Vér segjnm nei. En landlæknir og ráðnneytið segja já. 
Og ef læknirinn fer sínn fram og flytnr konnna, á ekki eingöngn að hefuast á 
henni og neita henni nm berklastyrk, heldur lika á sjúklingnnnm, sem fyrir 
liggja á stofnnni, og taka styrkinn af þeiml Eða þá að láta greiðslnfallið koma 
niður á sjúkrahúsinn.
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Sjómaðnr á einum fiskibátnum veikist af blóðspýlingi. Hann á ekkert 
heitnili í landi. Nú er til rúm á sjúkrahúsinu i ágætu tveggja manna herhergi, en 
i öðru rúminu liggur* áttrætt gamalmenni, sem fengið hefir slag, eða sjúklingur 
dauðvona af krabbameini. 1 hitt rúmið má ekki flytja berklasjúklinginn, en stöðva 
heldur útgerðina og láta hann kyrran i lúkarnum við 14. mann, því að land- 
læknir og ráðuneytið segja, að sjúklinga með lungnaberkla megi ekki láta á 
stofu með öðrum sjúklingum.

I einni kjallarabolunni hér, sólarlausri, rakri og kaldri, veikist barn af 
hilus-berklum, eða unglingur af brjósthimnubólgu. Þarna er allt af skornum 
skammti, matur, hjúkrun og þrifnaður, og batahorfurnar litlar, nema hægt sé að 
skipta um verustað. í sjúkrahúsinu er autt rúm f ágætri stofu, en að visu eru 
þar ekki berklasjúklingar. Nú eru engin Iíkindi til, að þessi berklasjúklingur sé 
smitandi né á nokkurn hátt hættulegur fyrir hina sjúklingana, en samt má ekki 
láta hann í auða rúmið. Heldur á að láta hann vera kyrran þar sem hann er 
og svipta hann þar með mjög góðum horfum til bata og ofurselja bann berkla- 
veikinni og gera hann þar með ef til vill að mannsaldursómaga og handbsndi 
hins opinbera. Því að sjúklingurinn er vissulega með lungnaberkla og kemur undir 
bann landlæknis og ráðuneytisins, þó að slíkir sjúklingar séu á sjúkrahúsum um 
allar jarðir óhikað hafðir innan um aðra sjúklinga.

Vér viljum ekki þreyta ráðuneytið á að telja upp fleiri dæmi, þó að af 
nógu sé að taka, með þvi að vér álitum, að þessi nægi til að sýna fram á, hvern- 
ig þær reglur geta gefizt i praxis, sem samdar eru inni á skrifstofum, með engri 
hliðsjón af virkileikanum, eftir erlendum formúlum, sem ef til vill eru á sama 
hátt til orðnar, jafneifitt að fara eftir og alls ekki farið eftir. Að minnsta kosti 
hefir undirritaður séð með eigin augum slík þrengsli á frægum sjúkrahúsnm i 
Lundúnum, og þó einkum i Párisarborg, að annað eins mun vera fátítt hér á landi.

Enginn læknir gerir það að gamni sinu að hrúga saman berklaveikum 
sjúklingum og öðrum sjúklingum né þrengja að þeim úr hófi fram. En nauð- 
synin brýtur öll lög og reglur. Það eina, sem hér stoðar, er að hlynna svo að 
sjúkrahúsunum i landinu, að þau sjái sér fæit að svara fyllri kröfum en þau 
geta nú. En aðfarir heilbrigðisstjórnarinnar lofa ekki góðu i þvi efni. Jafnframt 
því sem hún gerir kröfurnar vill hún þröngva svo kosti sjúkrahúsanna, að 
mörg þeirra geta áreiðanlega ekki risið undir.

Nú munum vér sýna ráðuneytinu fram á, hver áhrif sú niðurfærsla dag- 
gjaldanna, sem það vill fyrirskipa, hlýtur að hafa á rekstur sjúkrahússins á 
ísafirði.

Þegar sjúkrahúsið tók til starfa, árið 1925, hvildi á þvi 100 þús. kr. skuld, 
og hafði sú upphæð verið tekin að láni til byggingarinnar. Þrátt fyrir þá háu 
taxta, sem ráðuneytið virðist hyggja að vér höfum haft, var i árslok 1928 ekki 
búið að greiða af skuldinni nema kr. 11529,15. Er það óhæfilega Iítil afborgun 
og minni en svo, að hægt sé að búast við, að lánardrottnarnir láti sér jafnlitið 
nægja til lengdar. Árið 1928, síðasta árið, sem hefir verið gert upp, er reiknings- 
lega bezta ár sjúkrahússins og eina árið, sem það hefir haft Htilsháttar afgang,
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ca. 3000 kr., ef útistandandi sknldir eru taldar affallalausar, en ef hæfilega er 
dregið frá fyrir vanhöldum, mun láta nærri, að það hafi staðið i járnum.

Nú hefir gjaldkerinn reiknað út, að ef taxti sá, sem ráðuneytið vill nú 
skammta sjúkrahúsinn, hefði gilt árið 1928, hefðo tekjnr þess lækkað um ca. 17 
þús. kr., eða með öðrnm orðnm ca. 17 þús. kr. halli orðið á rekstrinum.

Vér vonnm i lengstn lög, að ráðuneytið fáist til að athnga þetta mái 
betnr en það virðist hafa gert, breyti þessari fyrirætlun sinni og sýni oks þá 
sanngirni, að vér neyðumst ekki til að höfða mál til að reyna að ná þeim rétti, 
sem vér teljum vist að sé vor megin. Vér höfum sýnt, með þvi samningsuppkasti, 
sem vér hófnm nndirskrifað og sent ráðnneytinn, að vér erum fúsir til að teygja 
oss langt til friðsamlegs samkomnlags.

Viröingarfyllst

Vilm. Jónssont.

Ed. 389. Nefndarálit

nm frv. til laga nm löggilding verzlunarstaðar i Selárvik i Árskógshreppi.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefir ekkert við frv. þetta að athuga og leggur til, að það verði 
samþykkt.

Alþingi, 1. april 1930.

Jón Baldvinsson, Ingvar Pálmason, Jóh. Jóhannesson.
form. fnndaskr., frsm.

Nd. 390. Frumvarp

til laga um jöfnunarsjóð rikisins.

Flutningsm.: Haraldur Guðmundsson, Héðinn Valdimarsson og 
Sigurjón Á. Ólafsson.

1. gr.
Af tekjum rikissjóðs, þá er þær fara fram úr 12 milljónum króna á 

ári, skal leggja hundraðshluta i sjóð, er nefnist jöfnunarsjóður rikisins.
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2. gr.
Tilgaugur jöfnunarsjóðs rikisins er að koma jöfnuði á verklegar fram- 

kvæmdir rikissjóðs i landinu og atvinnu við þær frá ári til árs.

3. gr.
Þegar árstekjur rikissjóðs nema meiru en 12 milljónum króna á ári, 

skal leggja í jöfnunarsjóð rikisins af því, sem þar er fram yfir, eins og bér 
segir:

Af fyrstu milljón króna, eða minna, sem tekjur rikissjóðs fara fram úr 
12 milljónum króna, skal leggja 10 af bundraði i jöfnunarsjóð rikisins. Af 
næstu tveim milljónum króna, eða minna, skal leggja 20 af hundraði i jöfn- 
unarsjóð, og af þvi, sem árstekjur rikissjóðs fara fram úr 15 milljónum króna, 
skal leggja 25 af hundraði i jöfnunarsjóð.

4. gr.
Að fengnum tillögum Alþýðusambands íslands og stjórnar Búnaðar- 

félags íslands skal rikisstjórnin verja fé til verklegra framkvæmda fyrir rikis- 
sjóð, þegar atvinnubrestur er bjá verkalýð landsins og afturkippur i fram- 
kvæmdum atvinnurekenda.

Eftir tillögum sömu aðilja skal og heimilt að veita kaupstöðum og 
kauptúnum, sem eru sérstakt breppsfélag, fé úr jöfnunarsjóði til verklegra 
framkvæmda bæjar- eða sveitarfélags. Skal fjárframlagið notað i samræmi við 
tilgang jöfnunarsjóðs, sbr. 2. gr., og sé lagt fram að minnsta kosti tvöfalt 
fjárframlag úr hlutaðeigandi bæjar- eða sveitarsjóði á móti framlagi jöfn- 
unarsjóðs.

5. gr.
Reikninga jöfnunarsjóðs rikisins skal leggja fyrir Alþingi ásamt lands- 

reikningum.
6. gr.

Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1931.

Greinargerð.

Eins og frumvarp þetta ber með sér, er aðaltilgangur þess að leggja i 
sjóð nokkuð af tekjum rikissjóðs, þá er þær fara fram úr tiltekinni fjárhæð, og 
verja til verklégra framkvæmda rikisins, þegar hart er i ári. Ekki er það æll- 
unin, að nokkuð sé dregið úr framkvæmdum þeim, sem íjárlög gera ráð fyrir, 
þótt fé jöfnunarsjóðs sé tekið til notkunar, svo sem segir i frv.

Framkvæmdir þær, sem gerðar eru fyrir fé jöfnunarsjóðs, eiga einmilt að 
bæta úr því atvinnuleysi, sem stafar af illu árferði, og þvf, að atvinnurekendur 
landsins draga úr atvinnurekstri sinum. í sliku árferði minnka tekjur rikissjóðs og 
borgast verr. Er þá og meiri tregða bjá rikisstjórninni að ráðast i framkvæmdir, 
sem benni væri heimilt — en ekki skylt — að gera, þegar hún sér fram á minnk-

Atþt. 1930. A. (42. löggjafarþing). 130
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andi tekjur ríkissjóðs, heldur en þegar vel árar. En væri hinsvegar til sjóður frá 
góðu árunum, svo sem frv. fer fram á, mætti til hans gripa og auka framkvæmdir 
rikissjóðs, til að bæta úr vinnubresti hjá verkalýð landsins.

Einnig er gert ráð fyrir, að veita megi fé úr jöfnunarsjóði til bæjarfélaga 
og kauptúna, sem eru sérstakt hreppsfélag, sé því varið til verklegra framkvæmda 
fyrir bæjar- eða sveitarfélagið, i samræmi við tilgang jöfnunarsjóðs. En á móti 
framlagi jöfnunarsjóðs komi að minnsta kosti tvöfalt framlag frá hlutaðeigandi 
bæjar- eða sveitarsjóði.

Til þess að sýna, hversu mikið fé hér sé um að ræða, eru tekna' hér 
upp tekjur rikissjóðs eins og þær hafa orðið samkvæmt landsreikningum árin 
1922—1928.

En þessi ár urðu tekjur rikissjóðs sem hér segir:

1922..................................... kr. 10.2 millj
1923..................................... — 9.0 —
1924..................................... — 11.6 —
1925................................... . — 16 8 —
1926................................... — 13.1 —
1927..................................... — 11.8 —
1928.., ............................. — 14.2 —

Á þessu timabili fara tekjur rikissjóðs 3 ár fram úr 12 milljónum, og 
mundu tekjur jöfnunarsjóðs hafa orðið þessar samkv. 3. gr. frv.:

1925 ..................................... kr. 950 þús.
1926 ..................................... — 120 —
1928..................................... — 340 —

Þessar fjárhæðir ættu þá að vera til taks til að auka framkvæmdir ríkis- 
ins, þegar harðnar i ári. Er það í rauninni ekki annað en það, sem hver for- 
sjáll maður gerir, að geyma afganginn frá góðu árunum til verri tíma.

Nd. 391. Breytingartillögur

við frv. til laga um Menntaskóla á Akureyri.

Frá Haraldi Guðmundssyni.

1. Við 1. gr. Síðari málsl. greinarinnar, orðin »Skal hann, þar . . . einum 
þeirra«, falli burt.

2. Við 8. gr. Annar málsl. greinarinnar, orðin »Þeir, sem standast . . . leyfir«, 
falli bort.

3. Við 13. gr. Upphaf greinarinnar orðist svo:
Fastir kennarar skulu vera 4.
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4. Við 19. gr. GreÍDÍn falli bart.
5. Við 20. gr. Annar málsl. greinarinnar, orðin »Nemendur úr . . . til ’/» 

hlnta«, falli bnrt.
6. Við 21. gr. Greinin falli burt.

Þingskjal 391—392

Nd. 392. Frumvarp

til laga um Fiskveiðasjóð Islands.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1- gr-
Tilgangur Fiskveiðasjóðs íslands . er að styðja bátaútveg landsmanna 

með hagkvæmum lánum.
2. gr.

Höfuðstóll sjóðsins er:
I. Eignir hins gamla Fiskiveiðasjóðs, i peningum og skuldabréfum, eins og 

þær verða, er lög þeasi öðlast gildi.
II. Tillag úr rikissjóði, 1 milljón króna. Er það samningsatriði milli stjórnar 

sjóðsins og ríkisstjórnarinnar, hvenær og á hvern hátt greiðsla þessi fari 
fram, en lokið skal henni eigi siðar en 1. júni 1941.

III. Hundraðsgjald af útfluttum fiskiafurðum samkvæmt þvi, sem ákveðið 
verður í sérstökum lögum, þar til höfuðstóll sjóðsins nemur 8 milljón- 
um króna.

3. gr.
Fiskveiðasjóði er heimilt að gefa út handhafavaxtabréf, allt að l1/* 

milljón kr., sem tryggð skulu með stofnfé sjóðsins og ábyrgð ríkissjóðs. 
Fjármálaráðherra setur nánari reglur um stærð bréfanna, útlit, útdrátt og 
aðra meðferð þeirra, i reglugerð sjóðsins.

4. gr.
Fé Fiskveiðasjóðs má eingöngu lána til:

a. Skipakaupa, allt að 35 rúmlesta. Þó má veita lán til kaupa á stærri skip- 
um, ef fé er fyrir hendi.

b. Stofnsetningar iðjufyrirtækja i sambandi við fiskiveiðar, svo sem til hag- 
nýtingar fiskiúrgangi, íshúsa og kælihúsa.

5. gr.
Lán til kaupa á nýjum skipum má veita til 12 ára, en þeim mun 

skemur, sem nemur fyrningu, til kaupa á eldri skipum.
Skipakaupalán mega nema allt að helmingi kaupverðs, þó ekki yfir 

20000 kr. til eins lánþega. Veita má þó samvinnufélögum fiskimanna lán til 
skipakaupa allt að 20000 kr. á skip.
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Lán til iðjufyrirtækja raá veita til 15 ára, og mega þau nema ’/» 
stofnkostnaðar fyrirtækjanna. Þó skal lán i einn stað eigi fara fram úr 35000 
kr. Vextir lána samkvæmt grein þessari skulu ekki að jafnaði fara fram úr 
5%%, og greiðast þeir fyrirfram. Hver lántakandi Fiskveiðasjóðs greiðir 1% 
af lánsupphæð i varasjóð deildarinnar um leið og hann tekur lánið.

6- gr-
Lán úr Fiskveiðasjóði má veita gegn þessum tryggingum:

a. Gegu fasteignarveði, allt að % af virðingarverði þess, ef ekki hvila neinar 
skuldbindingar á veðinu á undan veðrétti sjóðsins.

b. Gegn fyrsta veðrétti i skipum, allt að helmingi virðingarverðs, enda gangi 
þá veðréttur sjóðsins fyrir óllum öðrum tryggingum i skipunum, öðrum 
en lögveði.

•7. gr.
Heimilt er stjórn Fiskveiðasjóðs að leggja árlegt aukagjald, sem nemi 

allt aft %a/0, á lán með veði i skipunum. Gjald þetta skal lagt i sérstakan 
sjóð, sem ávaxtast eins og varasjóður, og skal þvi varið til að bæta Fisk- 
veiðasjóði þann halla, sem hann kann að biða vegna sjóveða i veðsettum 
skipum. Nánari fyrirmæli um þetta skulu sett í reglugerð Fiskveiðasjóðs.

8. gr.
Leggja skal í varasjóð, auk stofngjalds lánþega eftir 5. gr., 50°/« af 

árlegum tekjuafgangi Fiskveiðasjóðs, þar til varasjóður nemur 20% af út- 
lánum sjóðsins, en þaðan af svo mikið, sem þarf til að halda því hlutfalli 
tryggingar. Varasjóð skal ávaxta á öruggum stað, og má eigi festa hann i 
áhættulánum.

9. gr.
Eignir þær, er Fiskveiðasjóður tekur að veði, skal á kostnað lánþega 

virða á þann hátt, er nánar verður tiltekið i reglugerð sjóðsins. 1 reglugerð- 
inni má meðal annars ákveða, að stjórn Fiskveiðasjóðsins megi tilnefna þá 
menn, er skuli framkvæma virðingarnar. Stjórn sjóðsins getur hvenær sem 
er heimtað skilriki fyrir þvi, að veðsettum eignum sé vel við haldið og að 
veðið hafi ekki rýrnað.

10. gr.
Verði eigendaskipti að eign, sem veðsett er Fiskveiðasjóði, þá er stjórn 

sjóðsins heimilt að heimta lánið endurgreitt að fullu, eða að nokkru leyti, ef 
henni þykir ástæða til, enda skal bæði seljanda og kaupanda skylt að tilkynna 
sjóðstjórninni eigendaskiptin þegar í stað.

11- gr.
Verð húsa á fasteignum, er Fiskveiðasjóður tekur að veði, skal þvi 

aðeins teljast til virðingarverðs fasteignarinnar, að húsin séu vátryggð í vátrygg- 
ingarstofnun, er stjórn sjóðsins tekur gilda.
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1 reglugerð sjóðsins má ákveða, að Fiskveiðasjóður annist vátryggingar 
þeirra eigna, sem veðsettar eru fyrir láni úr sjóðnum, og innheimti iðgjöldin 
á gjalddögum lánsins, ef stjórn sjóðsins ákveður svo.

12. gr.
Nú er lán úr Fiskveiðasjóði eigi greitt á réttum gjalddaga, eða veðið 

gengur svo úr sér eða rýrnar að veðgildi, að það eigi er svo tryggt sem vera 
skal, eða nýr eigandi vanrækir að taka lánið að sér, og er þá stjórn sjóðsins 
heimilt að telja eftirstöðvar lánsins komnar i gjalddaga þegar, án uppsagnar.

13. gr.
Þegar lán er komið i gjalddaga, hefir Fiskveiðasjóðurinn heimild til 

að láta selja veðið við opinbert uppboð, án undanfarins dóms, sátta eða Qár- 
náms, samkvæmt tilskipun um fjárforráð ómyndugra, 18. febr. 1847, 10. gr., 
eða láta leggja það Fiskveiðasjóðnum út til eignar, ef þörf er á.

Fiskveiðasjóðurinn þarf ekki að láta neinn vera fyrir sina hönd við 
uppboðið, og skal þar ekki taka mótmæli skuldunauts til greina, nema þau 
séu auðsjáanlega á rökum byggð, og eigi er heldur hægt að stöðva eða ónýta 
uppboðið með neinskonar dómskoti.

Fiskveiðasjóðurinn ber hinsvegar ábyrgð á því, að skuldin sé rétt og 
komin i gjalddaga, og er skuldunaut rétt að höfða mál til endurgjalds á öllu 
þvi, er hann hefir skaðazt á uppboðinu, og öllum málskostnaði að skaðlausu.

Fiskveiðasjóðurinn getur samið svo um við skuldunauta sina, að upp- 
boð á veðsettum eignum megi fara fram i skrifstofu uppboðshaldara.

14- gr.
Nú er skip eða fasteign seld á nauðungaruppboði eða við gjaldþrota- 

skipti, og ber þá uppboðshaldara að rannsaka, hvort eignin er veðsett Fisk- 
veiðasjóðnum, og geta þess i uppboðsgerðinni. Ef svo reynist, skal stjórn 
sjóðsins gert aðvart svo tímanlega, að hún geti látið fulltrúa sinn vera við 
uppboðið.

15. gr.
Fiskveiðasjóðurinn er undanþeginn iekjuskatti og öðrum opinberum 

gjöldum og sköttum, hverju nafni sem nefnast. Bækur sjóðsins, ávisanir, skuld- 
bindingar, sem gefnar eru út af sjóðnum og í nafni hans, svo og skuldbind- 
ingar, er veita sjóðnum handveðsrétt, eru undanþegnar stimpilgjaldi.

16. gr.
Atvinnumálaráðuneytið hefir á hendi stjórn Fiskveiðasjóðs, þar til 

samningar takast við Útvegsbanka Islands um rekstur sjóðsins, eftir fyrir- 
mælum 10. gr. laga nr. 2 1930. Útlánsfé Fiskveiðasjóðs skal skipt sem jafnast 
eftir bátaútgerð i hverjum hluta landsins.
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17. gr.
Reikningar Fiskveiðasjóðs skuln endurskoðaðir af 2 mönnum, er ráð- 

berra skipar. Um störf þeirra og þóknun fyrir þau skal ákveðið i reglugerð 
sjóðsins.

Stjórn sjóðsins skal á hverju miðju reikningsári gefa ráðberra stutt 
yfirlit yfir bag sjóðsins, er birta skal i B-deild Stjórnartiðinda. Auk þess get- 
ur ráðherra, hvenær sem er, krafizt allra upplýsinga um hag sjóðsins.

Eftir hver áramót gefur sjóðstjórnin ráðherra fullkominn, endurskoðaðan 
ársreikning og skýrslu um hag og starfsemi sjóðsins á árin'u. Ráðherra úr- 
skurðar ársreikninginn, og skal siðan birta hann i B-deild Stjórnartiðinda.

18. gr.
1 reglugerð fyrir Fiskveiðasjóðinn má setja þau ákvæði um stjórn 

sjóðsins og starfrækslu, er nauðsynleg þykja, þótt ekki sé sérstaklega gert ráð 
fyrir þeim i þessum lögum, enda fari þau ekki i bág -við nein ákvæði 
i lögunum.

19. gr.
Lög þessi ganga i gildi 1. jan. 1931, og eru þá jafnframt úr gildi numin 

lög nr. 52, 10. nóv. 1905, um stofnun Fiskiveiðasjóðs íslands, og lög nr. 29, 
16. nóv. 1907, um lánsdeild við Fiskiveiðasjóð íslands, svo og önnur fyrir- 
mæli i lögum, skipulagsskrá og reglugerð, er fara i bág við lög þessi.

Nd. 393. Frumvarp

til laga um fiskveiðasjóðsgjald.

(Eftir 2. umr. i Nd.).

1. gr.
Af öllum islenzkum fiskiafurðum, þar á meðal sild og sildarafurðum, 

hverju nafni sem nefnast, sem fluttar eru til útlanda, skal umfram lögmælt 
útflutningsgjald til rikissjóðs greiða i Fiskveiðasjóð Islands % gjald af 
verði afurðanna.

2. gr.
Gjald það, er ræðir um i 1. gr„ skal miða við söluverð afurðanna 

með umbúðum, fluttra i skip (fob) á þeirri höfn, er þær fyrst fara frá, að 
frádregnu útflutningsgjaldi, eða söluverð erlendis (cif), að frádregnu útflutn- 
ingsgjaldi og flutnings- og ábyrgðargjaldi til útlanda og miðilsgjaldi. Ef fiski- 
afurðir eru sendar óseldar, skal lögreglustjóri eða innheimtumaður rikissjóðs 
ákveða gjaldið eftir þvi, sem ætla má að verðar séu með umbúðum, fluttar á 
skip. Sendandi eða umboðsmaður hans er skyldur til að gefa lögreglustjóra
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eða innheimtumanni rikissjóðs vottorð, að viðlögðum drengskap, um hvort 
hið senda er selt eða ekki, og ef selt er, þá söluverð og söluskilmála.

3. gr.
Nú sannar sendandi það, áður en 6 mánuðir eru liðnir frá útgáfudegi 

farmskirteinis, að verð það, sem lögreglustjóri eða innheimtumaður rikissjóðs 
hefir sett á hinar útfluttu óseldu fiskiafurðir, sé hærra en hann hefir selt þær, 
og er fjármálaráðuneytinu þá heimilt að endurgreiða mismuninn.

4. gr.
Til fiskiafurða þeirra, er getur í 1. gr., telst allskonar fiskur, þar á 

meðal sild og hverskonar fiskafurðir eða sildarafurðir, sem verkaðar eru eða 
fluttar milli skipa í landhelgi eða á höfnum inni, þótt veiðin hafi farið fram 
utan landhelgi.

5- gr-
Gjaldið fellnr i gjalddaga um leið og'skipið er afgreitt úr höfn eða áð> 

ur en lagt er af stað til útlanda, ef engrar afgreiðslu er beiðzt. Gjaldið greiðist 
lögreglustjóra, þar sem varan er tekin, eða ef hún er eigi flutt úr landi, þá 
þar sem skip leggur frá landi.

6. gr.
Hver, sem sendir vörur þær til útlanda, er ræðir um i lögum þessum, 

er skyldur að fá hlutaðeigandi lögreglustjóra eða innheimtumanni rikissjóðs i 
hendur samrit eða staðfest eftirrit af farmskirteinum eða öðrum hleðslu- 
skirteinum, er út hafa veríð gefin um farminn, og skal það gert áðnr en skip 
er afgreitt eða leggur frá landi. Ef engin hleðsluskjöl hafa verið gefin út, 
kemur i þeirra stað yfirlýsing sendanda um vörumagnið, gefín að viðlögðum 
drengskap.

Ef sendandi er fjarverandi eða gætir eigi skyldu sjnnar, taka ákvæði 
þessi einnig til skipstjóra og afgreiðslbmanna skipa.

Gjaldið skal talið eftir skilrikjum þeim, er getur i þessari grein.

7. gr.
Skip og farmur er að veði fyrir fiskveiðasjóðsgjaldinu.

8. gr.
Lögreglustjórar eða tollstjóri skulu gera reikningsskil fyrir fiskveiða- 

sjóðsgjaldinu, eftir því sem fjármálaráðuneytið og reglur um opinber reikn- 
ingsskil mæla fyrir.

9. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum, frá 50—5000 kr., nema þyngri 

refsing liggi við eftir öðrum lögum. Auk þess skal sendandi, skipstjóri eða 
afgreiðslumaður, sem sannur verður að sök um að hafa skýrt rangt frá farmi, 
greiða þrefalt það fiskveiðasjóðsgjald, sem reynt var að draga undan.

Sektir allar renna i rikissjóö.
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Ef lögreglustjóri eða innheimtumaður rikissjóðs hefir grun um, að 
skilríki þau, er i 6. gr. getur, séu röng, skal hann rannsaka farm skipsins 
áður en það er afgreitt eða lælur frá landi, eða á annan veg útvega þær 
skýrslur, sem með þarf í þessu efni.

Kostnað, er af þessu leiðir, skal skipstjóri greiða, ef skilríkin reynast 
röng, en ella rikissjóður.

10. gr.
Með mál út af brotum gegn lögum þessum skal farið sem almenn 

lögreglumál.
11. gr.

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1931 og gilda þar til er höfuðstóll 
Fiskveiðasjóðs Islands nemur 8 milljónum króna.

Nd. 394. Breytingartillaffa

við brtt. á þskj. 346 [Vegalög].

Frá Sigurði Eggerz.

_ Við II. Aftan við brtt. bætist nýr liður:
Laxárdalsvegur, frá Búðardal um Laxárdal og Laxárdalsheiði að vega-

mótum þjóðvegar utan Borðeyrar.

Ed. 395. Frumvarp

til laga um breyting á fátækralögum, nr. 43, 31. mai 1927.

Flutningsm.: Ingibjörg H. Bjarnason.

1. gr-
19. gr. laganna orðist svo:
Nú er meðlagsúrskurður (18.gr.) löglega birtur og meðlag eða barns- 

fararkostnaður eigi greitt i tæka tið, og er þá rétt að taka fúlguna lögtaki, 
samkvæmt lögum 16. desember 1885, um lögtak og fjárnám án undangengins 
dóms eða sáttar.

Nú er fúlga samkvæmt löglega birtum meðlagsúrskurði eigi greidd i 
tæka tið, og skal þá þeim, er fúlguna á að taka, rétt að heimta hana greidda 
sér af dvalarsveit sinni, með þeim hætti, sem segir i lögum um greiðslu með- 
laga af hálfu barnsföður með óskilgetnu barni sinu, að þvi sem við verður 
komið.
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. 2. gr.
36. gr. laganna orðist þannig:
Nú geta foreldrar ekki staðið straum af börnum sinum yngri en 16 

ára, og má þá fátækrastjórnin taka þau frá foreldrum þeirra og koma fyrir á 
góðum heimilum hjá siðsömum og ráðdeildarsömum húsbændum. Þó þarf 
fátækrastjórn leyfi foreldra til þess að taka börnin frá þeim, nema heimilis- 
lif foreldranna megi teljast siðspillandi fyrir börnin, eða illa fari um þau.

Engu siður skal kosta kapps um að velja góð heimili handa mun- 
aðarlausum sveitabörnum, og ekki er fátækrastjórn heimilt að taka sveitabörn 
frá góðum heimilum, þar sem vel fer um þau, þótt lægra meðlag fáist greitt 
með þeim annarsstaðar.

Ekki má fátækrastjórn skilja hjón samvistum nema með leyfi þeirra.
Nú gerir framfærslusveit foreldra með börnum, eða móður með börn- 

um eða barni, kröfu um lögflutning þeirra, og getur framfærslusveit þá aðeins 
krafizt lögflutnings þeirra, að hægt sé að veita þeim öllum eða báðum góðan 
dvalarstað á sama heimili.

Þegar lögflutningur er ekki heimill af þessum ástæðum, er framfærslu- 
sveit allt að einu skylt að greiða meðlag til styrkþega af siuni hálfu.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Breytingartillögur þær, sem felast i frv. þessn, eru fram komnar eftir 
áskorun mæðrastyrksnefndarinnar og byggðar á reynslu þeirri, sem nefndin hefir 
fengið við starfsemi sina til bjálpar ekkjum og öðrnm einstæðum mæðrum.

Eftir að lög nr. 46, 27. júni 1921, nm afstöðn foreldra til óskilgetinna 
barna, gengu i gildi, mun það hafa verið algild regla, að dvalarsveit móðurinnar 
greiddi umtölulaust meðlag barnsföður, ef konan hafði löglegan úrskurð i hönd- 
um. En um haustið 1928 fer bæjarstjórn Reykjavikur að færast undan þvi að 
greiða meðlög barnsföður, ef móðirin gæti talizt einfær um að sjá um barnið, 
eftir mati fátækrafulltrúa. Sumarið 1929 var leitað úrskurðar stjórnarráðsins um 
þetta atriði, og var þvi svarað á þá leið, að samkv. 19. gr. fátækralaganna væri 
sveitinni þvi aðeins skylt að greiða meðlagið, að aðrir framfærslumenn barnsins 
gætu ekki séð fyrir barninu, og neitaði stjórnarráðið i því tilfelli, sem um var 
spnrt, að sveitinni bæri að greiða móðurinni meðlag föðurins, af þvi að kona 
þessi var nú orðin gift og sæmilega stæð.

Samkvæmt lögunum um rélt óskilgetinna barna (1921) (lög nr. 46, um 
afstöðu foreldra til óskilg. barna) á uppeldi barnsins að vera samkvæmt högum 
þess foreldris, sem betur er statt, og má dæma hvort fyrir sig til þess að sjá eitt 
fyrir barninu. Sé þessu framfylgt, þá ætti úrskurður yfirvaldsins að taka tillit til 
ástæðna beggja foreldra, og gætí þá ekki komið fyrir, að vel stæð kona færi að

Alþt. 1930. A. (42. löggjafarþing). 131
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hafa sveitina fyrir féþúfu. En hitt er bersýnilegt, að það léttir innheimtuna á 
barnsmeðlögum, að hægt sé að taka meðlögin af sveitarfé og fari um endurgjald 
þeirra sem um annan sveitarslyrk til barnsföður. Enda hefír sveitin betri að- 
stæður til að ganga að föðnrnum, hóta honum skylduvinnu o. s. frv., en móð- 
irin hefir, ef sveitin vísar frá sér kröfum hennar og hún á ein að eiga í því að 
innheimta féð hjá föðurnum.

Það er eflirtektarvert, að dauðahlutfallstala óskilgetinna barna lækkar um 
helming á 4 ára timabilinu 1920—25, eða fyrstu árin eftir að Jög um afstöðu 
foreldra til óskilgetiuna barna eru i gildi, frá þvi sem var á næsta tímabili á 
undan, 1916—20, eða úr 111,5 af þúsundi niður i 63,5 af þúsundi. Á sömutima- 
bilum. breytist dánartala skilgetinna barna úr 62,6 */oo niður í 50,6 °/oo. Seimi 
skýrslur eru enn ekki komnar fram opinberlega.

Þó margar ástæður geti verið til þessarar lækkunar, þá má telja víst, að 
lögin um rétt óskilgetinna barna hafí átt sinn þátt i þvi að færa niður barna- 
dauðann, og þá einknm þetta atriði, að móðirin var talin eiga skilyrðislausan 
rétt til þess að fá meðlagið greitt af dvalarsveit sinni.

Mæðrastyrksnefndin leggur þvi eindregið til, að fátækralögunum sé breylt 
i samræmi við lögin um afstöðu foreldra til óskilgetinna barna, þannig að 
móðurinni sé tryggður skýlaus réttur til að fá meðlag samkv. löglegum meðlags- 
úrskurði greitt af dvalarsveit sinni.

Við 2. gr. 2. málsgr.
Nefndin telur mjög varhugavert að flytja börn af heimilum, þar sem vel 

fer um þau, og hefír orðið þess vör, að fósturmæður barna, sem ekki hafa verið 
svo vel stæðar, að þær gætu haft börnin meðgjafarlaust, hafa átt á hættu, að 
hörnin væru tekin af þeim, ef þær vildu krefjast meðgjafar, ýmist af sveitinni 
fyrir hönd dáins foreldris, eða af föður, sem ekkert heimili átti til að bjóða 
barninu, og þafl þó þessar konur hefðu gengið börnunum i móður stað frá þvi 
þau voru nýfædd. 2. málsgr. 2. gr. frv. á að koma í veg fyrir, að slikt geti átt 
sér stað.

Við 2. gr. 4. málsgr.
Þó fátækralögin taki fram, að ekki megi taka börn frá foreldrum án leyfis 

þeir-a, nema heimili þeirra geti talizt siðspillandi, þá hefir framkvæmdin orðið 
sú, að oft hefír komið fyrir, að hrepparnir hafa heimtað slikar fjölskyldur fluttar 
og neitað framlagi til þeirra, en dvalarsveit látið framkvæma flutning, til þess að 
losa sig við (ítgjöid. Var Alþingi bent á þetta atriði á siðasta þingi, er lögð var 
fyrir það tillaga, sem samþykkt var á fjölmennum kvennafundi hér i Reykjavik 
og fór i þá átl að breyta svo fátækralögunnm, að sundrun heimila vegna fátækra- 
flutnings gæti ekki s^r stað. Samþykkti efri deild Alþingis þá i einu hljóði 
þingsályktunartillögu i sömu ált og tiiiaga fundarins. Væntir því mæðrastyiks- 
nefndin, að Alþingi samþykki nú breytingu þá í siðuslu málsgr. 2. gr. ofanritaðs 
frv., sem tryggir mæðrum rétt til þess að halda börnum sinum hjá sér.
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396. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 46, 27. júni 1921, um afstöðu foreldra til 
óskilgetinna barna.

Flutningsm.: Ingibjörg H. Bjarnason.

1- gr.
26. gr. laganna orðist þannig:
Sé barnsfúlga sú, sem barnsföður (meðlagsskyldum) er skylt að borga 

með óskilgetnu barni^ samkvæmt úrskurði valdsmanns eða samningi, stað- 
festum af valdsmanni, ekki greidd á réttum eindaga, og eigi móðir þess rétt 
til framfærslu bér á landi, þá er henni heimilt, áður en eitt ár er liðið frá 
eindaga, að krefjast þess, að fúlgan verði greidd henni af sveitarfé í dvalar- 
sveit hennar. Beiðni barnsmóður til dvalarsveitar skál fylgja meðlagsúrskurðnr 
valdsmanns, löglega birtur, eða samningur, staðfestur af honum og löglega 
birtur, og lifsvottorð barnsins, enda láti móðirin uppi. þá skýríngu um fram- 
færslusveit barnsföður (meðlagsskylds), sem hún er fær um.

Meðlagið telst sveitarstyrkur til handa barnsföður (meðlagsskyldum) 
frá dvalarsveit móður, og fer um endurgjald á bonum sem öðrum sveitarstyrk.

2. gr.
31. gr. laganna orðist þannig:
Nú liður meira en 12 mánuðir frá þvi, að konan varð heil, þangað til 

hún leitar dvalarsveitar út af gjaldkræfu framlagi, samkvæmt 29. gr. og 30. 
gr., og er dvalarsveit þá eigi skylt að inna það af hendi.

3. gr.
Lög nr. 15, 31. maí 1927, um breyting á lögum nr. 46, 27. júni 1921, 

um afstöðu foreldra til óskilgetinna barna, eru úr gildi numin.

4. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.

Greinargerð.
Við 1. gr.

Breyting sú, sem 1. gr. frv. fer fram á, er að felldur sé úr 26. gr. laga nr. 
15, 31. mai 1927, þessi kafli:

Þó eigi meira en meðalmeðgjöf i þeirri sveit, sem barnið dvelur í. En 
upphæð meðalmeðgjafar með óskilgetnum börnum ákveður atvinnumála- 
ráðuneytið, að fengnum tillögum sýslunefnda og bæjarstjórna, fyrir hvert 
sveitarfélag um 3 ár i senn, og skal miða meðalmeðlag við aldur barna, 
hinn sama á öllu landinu, —

og þar með numið úr gildi það ákvæði, að dvalarsveit óskilgetins barns 
berí aldrei að greiða meira en meðalmeðlag, eins og það er ákveðið fyrir hvern
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þriggja ára tíma; en hinsvegar gert skylt að greiða meðiagið samkvæmt þvi, sem 
ákveðið er i meðlagsúrsknrði valdsmanns eða samningi, staðfestnm af valdsmanni.

Þar sem meðlagsúrsknrðnr ákveðnr oft aðra npphæð meðlags en hið 
lögákvarðaða meðalmeðlag, virðist ranglátt að einskorða meðlag, sem greitt er af 
dvalarsveit barns fyrir hönd barnsföðnr, við meðalmeðlag. Hitt er réttlátara, að 
fylgja þar eins og jafnan, er meðlagsúrsknrðnr liggnr fyrir, þvi ákvæði, sem i 
honnm er sett nm meðlagsnpphæðina.

Við 2. gr.
Fresturinn á greiðsln á barnsfararkostnaði frá dvalarsveit er aðeins 6 

mánnðir, en þar sem barnsfaðernismál má höfða innan árs frá fæðingn barns- 
ins, og það dregst oft að höfða slik mál, þó að vist sé nm faðernið, vegna þess 
að margar stúlknr leita ekki aðstoðar yQrvaldanna fyrr en i síðnstn lög, þá 
hefir nefndin orðið þess vör, að alloft fæst barnsfararkostnaðnrinn ekki greidd- 
nr af þvi að ekki er snúið sér til sveitarinnar fyrr en 6 mánaða frestnrinn er 
liðinn. Er þá nmstangsmikið að leita úrsknrðar stjórnarráðsins og þnrfa að 
biða eftir honnm. Finnst þvi nefndinni, að hentngra væri, að sami frestnr gilti 
nm greiðsln á barnsfararkostnaði af sveitarfé og gildir nm höfðnn barnsfaðernismáls.

Ed. 397. Frumvarp

til laga um Menntaskóla á Akureyri.

(Eftir 3. umr. i Nd.).

1. gr.
Á Akureyri skal vera skóli með fjórum óskiptum bekkjum, er nefnist 

Menntaskólinn á Akureyri. Skal hann, þar til öðruvísi verður ákveðið með 
lögum, starfrækja gagnfræðadeild með þrem bekkjum, og er heimiit, með 
samþykki kennslumálaráðuneytisins, að skipta einum þeirra.

2. gr.
Takmark skólans er að bua nemendur undir athafnalíf bæði i and- 

legum og verklegum efnum og gera þá hæfa til að stunda nám við háskóla 
og aðrar æðri menntastofnanir.

3. gr.
Skólinn er samskóli fyrir pilta og stúlkur.

4. gr.
1 Menntaskólanum skal kenna þessar námsgreinar: Islenzku og íslenzk 

fræði, norðurlandamái, ensku, þýzku, frönsku, latinu, sagnfræði, trúarbrögð, 
félagsfræði, bókmenntafræði og listasögu, náttúrufræði, eðlisfræði og efna- 
fræði, stærðfræði, bókfærslu, likamsæfingar, söng, dráttlist og hagnýt 
vinnubrögð.
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Heimilt skal kennslumálaráðuneytinu að fjölga eða fækka námsgrein- 
um, ef skólameistari mælir með breytingunni.

5. gr.
Islenzk tunga og náttúruvísindi skulu vera höfuðnámsgreinar í skól- 

anum. Lesskrá skal haga svo, að auðvelt sé að balda nemendum til sjálf- 
stæðra nárasiðkana, eftir því sem áhugi og hæfileikar benda til. Vandlega skal 
gæta þess, að ofþreyta ekki nemendur með náminu.

6. gr.
1 hverjum bekk skal haldið árspróf. Lokapróf Menntaskólans er stú- 

dentspróf. Ljúka má námi i einstökum námsgreinum í öðrum og þriðja bekk 
Menntaskólans, 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, 
hinn skipaður af kennslumálaráðuneytinu, en við stúdentspróf 2 prófdóm- 
endur, skipaðir af þvi.

Heimilt er skólameistara að sleppa nemanda við árspróf, enda hafí 
hann lofsamlega einkunn eftir veturinn.

7. gr.
Um einkunnastiga og einkunnagjöf skal ákveða í reglugerð. Þá skal 

og i reglugerð setja nánari ákvæði um inntökupróf, bekkjarpróf og stú- 
dentspróf.

8. gr.
Heimilí er utanskólamönnum að taka próf úr öllum bekkjum Mennta- 

skólans. Þeir, sem standast prófin í fyrstu þrem bekkjum skólans, hafa 
leyfi til að setjast í skólann, eftir þvi sem búsrúm og kennaratala leyfir. Gf 
fleiri ná prófi inn i bekk en hægt er að veita inntöku, ræður prófeinkunn 
úrslitum. Skólameistari má þó bregða út af þessari reglu, ef úrlausn nem- 
anda i einhverri grein sannar, að hann sé gæddur frábærlega góðum gáfum.

9. gr.
Þessi eru almenn inntökuskilyrði i Menntaskólann: 1) Að þeir, sem 

setjast i fyrsta bekk, verði að minnsta kosti 16 ára það ár, sem þeir stunda 
nám i bekknum. Þó getur kennslumálaráðuneytið veitt einkar þroskuðum 
nemendum undanþágu, ef þeir eru orðnir 14 ára. Aldurstakmark þeirra, sem 
setjast i aðra bekki, svarar til inntökualdurs; 2) að þeir séu ekki haldnir 
neinum næmum sjúkdómi; 3) að siðferði þeirra sé óspillt.

10. gr.
Til þess að vera tekinn i fyrsta bekk Menntaskólans verður nemand- 

inn að standast próf i þessum greinum: 1) í íslenzku: Geta ritað venjulegt 
mál ritvillulítið, þekkja aðaleinkenni islenzkrar málfræði og höfuðdrætti i is- 
len?kum bókmenntum, bæði á þjóðveldistímanum og siðan um 1800; 2) 1
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norðarlandamálnm: Skilja og geta lesið nokkurnveginn rétt venjulegt bókmál 
á dönsku eða sænsku og geta ritað villulitinn stil almenns efnis á öðruhvoru 
þvi máli. 3) í ensku: Geta auðveldlega þýtt ólesið létt mál og gert villulitinn'stil 
um auðvelt efni. 4) 1 þýzku: Hafa numið undirstöðuatriði málsins, eftir nán- 
ari ákvæðum kennslumálastjórnarinnar. 5) Vera leikinn i að reikna brot og 
tugabrot, vaxtareikning og almennustu þætti flatarmáls- og rúmmálsfræði. 6) 
1 sögu: Hafa glöggt yfirlit um æfi frægra manna og megintímabil og atburði í 
sögu íslands og almennri veraldarsögu. 7) í náttúrufræði: Hafa numið líkams- 
fræði, aímenna grasafræði og dýrafræði. Ennfremur aðaldrætti i þróunarsögu 
jarðarinnar og landsins. 8) 1 landafræði: Hafa nuinið almenna landafræði 
og vera leikinn i að nota landabréf.
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11. gr.
Kennslustundir i hverjum bekk skulu vera 30—33 á viku. Á laugar- 

dögum skal kennsla eigi standa lengur en til hádegis.

12. gr.
Skólaárið byrjar 1. október og endar 30. september. Kennslu og próf- 

um ár hvert skal lokið 30. maí, nema i þriðja og fjóröa bekk skólans enda 
prófin i júni. Um skólaieyfi skal ákveðið i reglugerð.

13. gr.
Fastir kennarar skulu vera 7 og er einn þeirra jafnframt skólameist- 

ari. Heflr hann á hendi aðalumsjón með nemendum skólans, kennslu allri, 
húsum 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 skólabús- 
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, eu launin 
hækka á 4 ára fresti um 400 kr. upp i 5000 kr. Skólameistari og kennarar 
njóta dýrtiðaruppbótar eftir launalögum.

Skólameistari ræður aukakennara og stundakennara eftir því, sem fé 
er veitt til i fjárlögum. Svo skal og leita álits skólameistara um skipun fastra 
kennara.

14. gr.
Skólameistari skal kenna 12 slundir á viku, en fastir kennarar 26 

stundir. Heimilt er kennslumálastjórninni að fækka um 2—4 stundir skyldu- 
kennslu skólameistara eða fastra kennara, sem hafa mikil aukastörf við skrif- 
legar úriausnir, eða önnur sérstök aukastörf i þágu nemenda og skólans.

15. gr.
Til þess að geta orðið skipaður fastur kennari við skólann þarf um- 

sækjandi að hafa tekið kennarapróf við háskóla i kennslugreinum sinum, hafa 
kynnt sér allitarlega kennsluaðferðir og heimilisbrag i nokkrum samskonar
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skólum og hafa sýnt með að minnsta kosti eins árs reynslu við skólann, að 
hann hafi kennarabæfileika og manndóm til að gegna slikri stöðu.

Heimilt er þó að veita undanþágu frá fyrsta ákvæðinu að þvi er snertir 
kennara, sem nú starfa við skólann, og aðra umsækjendur, sem með afburðum 
i kennslu hafa s^nt, að þeir séu eftirsóknaryerðir starfsmenn við skólann.

16. gr.
Skólameistari boðar til kennarafunda og stýrir þeim. Kennarafundi 

skulu fastir kennarar og aukakennarar skólans sækja, og hafa þeir atkvæðisrétt. 
Ennfremur sækja þeir stundakennarar fundi, er þess óska, eða skólameistari 
kveður íil sérstaklega, en eigi hafa þeir atkvæðisrétf.

17. gr.
Skólameistari ræður skólalækni til 3 ára í senn, og skal hann lita eftir 

heilbrigði nemenda og hollustuháttum skólans.

18. gr.
Kennslumálaráðuneytið hefír yflrstjórn skólans.

19. gr.
t heimavist skólans skulu þeir nemendur, er þar búa, njóta ókeypis 

húsnæðis, ljóss og hita, og ganga utanbæjarnemendur þar fyrir. Nemendur úr 
Menntaskólanum skulu hafa rélt til ’/s hluta heimavistanna, en nemendur úr 
gagufræðadeild til ’/s hluta. — Skylt er kennurum skólans að hafa umsjón 
með heimavist og vinnu nemenda i bókasafni skólans, þegar skólameistari 
óskar þess, gegn þóknun, sem ráðuneytið samþykkir.

20. gr.
Um gagnfræðadeild Menntaskólans á Akureyri fer eftir reglugerð, sem 

kennslumálaráðuneytið setur.

21. gr.
Ráðuneytið setur reglugerð fyrir skólann, er kveður nánar á um ein- 

stök atriði, er hann varða, svo sem verksvið skólameistara og kennarafunda, 
umsjón með skólahúsi, skyldur kennara til umsjónar með nemendum skólans, 
skólaleyfi og annað, er þurfa þykir.

22. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 20, 9. júli 1909, um 

gagnfræðaskólann á Akureyri, svo og öll önnur ákvæði, sem fara i bág við 
þessi lög.
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Nd. 398. Frumvarp

til lag* um fekjuskatt og eignarskatt.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

I. KAFLI.

Um tekjuskatt.

1. gr.
Hver maður heimilisfastur hér á landi er skyldur til, með þeim tak- 

mörkunum, sem settar eru i lögum þessum, að greiða skatt i rikissjóð af 
tekjum sinum, enda hafi hann verið heimilisfastur hér a. m. k. 6 mánuði af 
skattárinu.

Nú dvelur maður erlendis um stundarsakir, en bregður eigi heimilis- 
fangi sínu hér á landi, og skal hann þá gjalda skatt eins og hann dveldi að 
staðaldri i landinu.

2. gr.
Nú er maður eigi heimilisfastur hér á landi, en á hér eignir og hefir 

tekjur af þeim, eða af atvinnu, eða af sýslan, sem hér eða héðan er rekin, 
svo sem sjómenn á islenzkum skipum, sem eigi greiða skatt í öðru riki, og 
skal hann þá gjalda skatt af tekjum þessum og tilnefna fyrir hlutaðeigandi 
skattheimtumanni, hver greiði skattgjald hans, enda sé sá maður búsettur 
á skattsvæði skattheimtumanns.

Sömuleiðis skal sá, er eigi hefir aðsetur hér á landi. en hefir laun, bið- 
laun eða styrk úr ríkissjóði, eða tekjur frá alþjóðlegri stofnun innlendri, eða 
arð af hlutafé i innlendu hlutafélagi eða öðrum fyrirtækjum, gjalda skatt af 
þessum tekjum, og skal tekjuskattinum haldið eftir við greiðslu fjárins.

Þeir menn, er starfa erlendis í þjónustu hins íslenzka ríkis, skulu undan- 
þegnir tekjuskatti af þeim launum, sem þeir fá fyrir þau störf.

Ríkisstjórninni er heimilt að gera samninga við stjórnir annara rikja um 
gagnkvæmar ívilnanir á tekju- og eignarskatti og sveitagjöldum þeirra íslenzkra 
og erlendra rikisborgara, sem eftir gildandi skattlöggjöf ríkjanna eiga að greiða 
skatt af sömu tekjum eða eignum í hvorutveggja ríkjanna.
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3. gr.
Tekjuskatt greiða ennfremur:

a. Hlutafélög, samlagshlutafélög og önnur félög með takmarkaðri ábyrgð, 
nema tekjuafgangi sé einungis varið til almennra þarfa.

b. Gagnkvæm ábyrgðarfélög, kaupfélög, smjörbú, sláturfélög og önnur 
samvinnufélög.

c. önnur félög, sjóðir og stofnanir, sem ekki eru sérstaklega undanþegin 
skattgjaldi, sbr. 4. gr., svo og dánarbú og þrotabú.

Ef ekki eru fleiri en 4 félagar í verzlunarfélagi eða öðru atvinnufélagi 
með persónulegri ábyrgð, er skattur ekki lagður á félagið sjálft, heldur hvern 
einstakan félaga, ef ósk kemur fram um það frá félaginu, um leið og tekjur 
eru taldar fram, enda fylgi beiðninni þær skýrslur, sem með þarf til þess að 
ákveða skatt hvers einstaks félaga.

Slik félög og stofnanir, sem um ræðir i þessari grein og ekki eiga 
heimili hér á landi, en eiga hér eignir og hafa tekjur af þeim, eða af starfsemi, 
sem hér eða héðan er rekin, skulu greiða skatt i rikissjóð af tekjum þessum.

4. gr.
Undanþegið öllum tekjuskatti er konungur og borðfé hans og ættmanna 

hans, ríkissjóður, ríkisfyrirtæki og ríkisstofnanir og aðrir þeir sjóðir, er 
standa undir umsjón ríkisstjórnarinnar, sveitarfélög og bæjarfélög, kirkju- 
sjóðir, sparisjóðir, sem engan arð greiða stofnendum sínum eða áb.yrgðar- 
mönnum, og ennfremur sjóðir, félög og stofnanir, er ekki reka atvinnu eða 
veitt er skattfrelsi með sérstökum lögum.

5. gr.
Erlendir þjóðhöfðingjar, sendiherrar og sendikonsúlar annara rikja 

og starfsmenn erlendra sendisveita eru undanþegnir tekjuskatti, nema að 
þvi leyti, sem þeir njóta tekna úr ríkissjóði eða alþjóðlegri stofnun innlendri, 
eigi hér fasteignir eða hafi tekjur af þeim, reki atvinnu eða eigi hlut í ein- 
hverju atvinnufyrirtæki hér á landi.

6. gr.
Skattgjald þeirra, sem ræðir um í 1. og 2. gr., reiknast þannig: Ef hinn 

skattskyldi hluti tekna þeirra er undir 500 kr., greiðist af honum 0,6%.
Af 500 til 1000 kr. greiðist 3 kr. af 500 kr. og 0,8% af afgangi
— 1000 — 2000 — — 7 — — 1000 -------- 0,5— — -—
— ■ 2000 — 3000 — — 22-------- 2000 -------- 2 — — —
-— 3000 — 4000 — — 42-------- 3000 -------- 3 — — -—
— 4000 — 5000 — — 72-------- 4000 -------- 4 — —■ —
— 5000 — 6000 — — 112-------- 5000 -------- 5 — — —
— 6000 — 7000 — — ■ 162-------- 6000 -------- 6 — —. —

Alþt. 1930. A. (42 löggjafarþing). 132
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Af 7000 til 8000 kr. greiðist 222 kr. af 7000 kr. og 7 % af afgangi
— 8000 — 9000 — — 292 — — 8000 — — 8 — — —
— 9000 — 10000 — — 372 — — 9000 — — 9 — — —
— 10000 — 11000 — — 462 — — 10000 — —. 10 — —— —
— 11000 — 12000 — — 562 — — 11000 — —■ 11 — — —
— 12000 — 13000 — — 672 — — 12000 — — 12 — — —
— 13000 — 14000 — — 792 — ■— 13000 — — 13 — — —
— 14000 — 15000 — — 922 — — 14000 — — 14 — — —
— 15000 — 16000 — —. 1062 — — 15000 — — 15 — —
— 16000 — 17000 — — 1212 — — 16000 — — 16 — — —
— 17000 — 18000 — — 1372 — — 17000 — — 17 — •—. —
— 18000 — 19000 — —. 1542 — — 18000 — — 18 — — —
— 19000 — 20000 — — 1722 — — 19000 — —. 19 — — —
— 20000 — 25000 — — 1912 — — 20000 — —■ 19,5— — —
— 25000 — 30000 — -— 2887 — — 25000 — — 20 — — —
— 30000 — 35000 — — 3887 — — 30000 — — 21 — — —
— 35000 — 40000 — — 4937 — — 35000 — — 22 — — —
— 40000 — 50000 — — 6037 — — 40000 — — 23 — — —
— 50000 — 70000 — — 8337 — — 50000 — — 24 — — —
— 70000 — 100000 — — 13137 — — 70000 — — 25 — — —
— 100Ö00 og þar vfir — 20637 — — 100000 — —■ 26 — — —

Skattgjald samkvæmt 2. gr. reiknast þó aldrei lægra en 5% af tekjum.

7. gr.
Skattgjald innlendra félaga og stofnana, er um ræðir í 3. gr., reiknast 

þannig:
Þegar skattskyldar tekjur í hlutfalli við innborgað hlutafé, stofnfé eða 

tryggingarfé, nema undir 2%, greiðist 5% af þeim.
2—■ 5% greiðist 5 % af fyrstu 2% og 10% af afgangi
5—10— — 8------- - — 5------- 15------------ —

10—20— — 11 y2------- — 10------- 20------------—
20—50— — 1534------- — 20------  25------------ —
50% og þar vfir 213i0-------— 50-------  30— — —

Með innborguðu hlutafé eða stofnfé skal telja varasjóð þann, sem fé- 
laginu kann að hafa safnazt af arði, sem lagður hefir verið til hliðar í þvi 
skyni, eins og sá sjóður var í byrjun næsta reikningsárs á undan niður- 
jöfnuninni.

Skattgjald innlendra félaga og stofnana án innborgaðs hlutafjár eða 
stofnfjár, svo og skattgjöld útlendra félaga, reiknast eftir reglunum i 6. gr., 
þó aldrei lægra en 5% af hinum skattskyldu tekjum.

Af skattskyldum tekjum þeirra félaga, sem um ræðir i 3. gr. b, greið- 
ist jafnan 6%.

8. gr.
Tekjuskattinn eftir 6. og 7. gr. má með fjárlagaákvæði hækka eða 

lækka um ákveðna hundraðstölu, allt að 25%, eitt og eitt ár i senn.
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9. gr.
Skattskyldar tekjur teljast, með þeim undantekningum og takmörk- 

unum, er síðar greinir, allskonar arður, laun eða gróði, er gjaldanda hlotn- 
ast af eign eða atvinnu eða einstökum verknaði eða atvikum, ef þetta verður 
metið til peningaverðs, svo sem:

a. Tekjur af landbúnaði, sjávarútvegi, siglingum, verzlun, verksmiðjuiðnaði, 
haudiðn, námurekstri og sérhverjum öðrum atvinnurekstri, ennfremur 
allar tekjur, sem telja má endurgjald fyrir starfsemi í þágu visinda, lista 
og bókmennta, eða fyrir hverskonar vinnu, greiða eða aðstoð." Til slikra 
tekna telst fæði, húsnæði og önnur hlunnindi, sem látið er i té i kaup- 
gjaldsskyni.

b. Tekjur af embættum eða sýslunum, svo sem: Föst laun, aukatekjur, emb- 
ættisbústaður og önnur hlunnindi, landauragjald, jarðarafnot, endurgjald 
fyrir skrifstofukostnað (sbr. 12. gr. d.); ennfremur eftirlaun, biðlaun, líf- 
eyrir, gjafir og allskonar styrktarfé.

c. Landskuld af leigujörðum og arður af allskonar ítökum og hlunnindum, 
leiga eftir liús, lóðir og skip, svo og áætlað afgjald af fasteignum og skip- 
um, er eigandi notar sjálfur; ennfremur leiga af innstæðukúgildum á 
jörðum, sem eru i leiguábúð, og arður af byggingarpeningi og öðru lausa- 
fé, sem á leigu er selt.

d. Vextir eða arður af skuldabréfum, hlutabréfum og öðrum innlendum 
eða útlendum verðbréfum, svo og vextir af útistandandi skuldum og öðr- 
um fjárkröfum, þótt bréf sé eigi fyrir, af sparisjóðsinnlögum og sérhverri 
annari arðberandi innstæðu.

e. Ágóði af sölu á fasteign eða lausafé, enda þótt salan falii ekki undir at- 
vinnurekstur skattgreiðanda, ef ætla iná, að hann hafi keypt eignina, eða 
öðlazt hana á annan hátt, í því skyni að selja hana aftur með ágóða og 
hún hefir verið í eign lians skemur en 5 ár, ef um fasteign er að ræða, en 
annars skemur en 3 ár. Þó má draga frá þessum ágóða skaða, sem kynni 
að hafa orðið á samskonar sölu á árinu.

f. Vinningur í veðmáli, happdrætti eða þvi um líku.

10. gr.
Til skattskyldra tekna félaga og stofnana, sem i 3. gr. segir, teljast eigi 

aðeins þær tekjur, sem varið er til að greiða hluthöfum og félagsmönnum í 
vexti eða arð af innborguðu fé, heldur einnig þær tekjur, sem varið er til 
afborgana af skuldum á árinu, óvenjulegra fyrninga og yfirfærslu á tekjuaf- 
gangi í varasjóð, tryggingarsjóð og aðra 'slika sjóði.

Skattskyldar tekjur 'vátryggingarfélaga, sem starfa hér á landi, telst sá 
hluti heildarágóðans, sem svarar til lilutfallsins á milli iðgjaldatekna félagsins 
liér á landi og allra iðgjaldatekna þess.

Fjármálaráðherra getur sett fyrirmæli um heimild innlendra vátryggingar- 
félaga til að draga frá tekjum sínum það, er þau leggja til hliðar til að inna 
af hendi skyldur sinar gagnvart vátryggðum.
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Loks getur fjármálaráðherra sett ákvæði um það, hvenær félög þessi 
skuli hafa skilað framtölum sínum og reikningum.

Samvinnufélögum ber ekki að telja með tekjum sínum lögboðið tillag til 
varasjóðs, samkv. 24. gr. laga nr. 30, 27. júní 1921, né verðlagsuppbót þá, er þau 
úthluta félagsmöxmum sínum af eigin vöruskiptum þeirra af innlendum og er- 
lendum vörum, hvort heldur sem verðlagsuppbótin er færð þeim til tekna í við- 
skiptareikningi eða stofnsjóðsreikningi, en verðlagsuppbótin á innlendum vörum 
er skattskyld hjá hinum einstöku félagsmönnxxm sem afrakstur af atvinnu þeirra. 
Þar á móti er allixr ágóði af viðskiptum við utanfélagsnxenn, senx ekki fellur til 
varasjóðs, samkv. 7. lið 3. gr. fyrrnefndra laga, skattskyldar tekjur hjá félaginu. 
Geti félag ekki gert grein fyrir hlutfallsleguxn viðskiptum við félagsmenn og utan- 
félagsmenn, nxá telja allan hagnaðinn af starfsemi félagsins skattskyldar 
tekjur þess.

Nánari ákvæði má setja með reglugerð.

11. gr.
Til tekna telst ekki:

a. Sá eignarauki, sem stafar af þvi, að fjármunir skattgreiðanda hækka i 
verði, — hinsvegar kemur ekki helður til frádráttar tekjum, þótt slikir 
fjármunir lækki i verði, — ekki heldur tekjur, sem stafa af sölu á eignum 
skattgreiðanda (að meðtöldum verðbréfum), nema slik sala falli undir 
atvinnurekstur hlutaðeigandi skattgreiðanda, t. d. fasteignaverzlun, eða 
hún falli undir ákvæði í 9. gr. e. Þegar svo stendur á, telst verzlunar- 
hagnaðurinn af sölunni til tekna, en draga má frá honum þann skaða, 
sem kynni að hafa orðið á samskonar sölu á árinu.

b. Eignarauki, sem stafar af arftöku, fyrirframgreiðslu upp i arf, fallinn 
eða ófallinn, af stofnun hjúskapar, útborgun lífsábyrgðar, brunabóta, 
eftirgjöf skulda eða þess háttar.

c. Tekjuliðir, sem stafa af eyðslu höfuðstóls eða af lántöku.
d. Dagpeningar og endurgreiðsla ferðakostnaðar, er skattgreiðandi fær i 

endurgjaldsskyni fyrir tilkostnað sinn, er hann verður að vera um stund- 
arsakir fjarverandi heimili sinu vegna starfa i almenningsþarfir.

12. gr.
Frá tekjum skal draga, áður en skattur er á þær lagður:

a. Rekstrarkostnað, þ. e. þau gjöld, sem á árinu ganga til að afla teknanna,
tryggja þær og halda þeim við, þar á meðal vexti af skuldum, er stafa 
beinlínis af atvinnu eða öflun tekna, svo og venjulega fyrningu, eða það, 
sem varið er til tryggingar og nauðsynlegs viðhalds á arðberandi eignum 
gjaldanda. Nánari ákvæði um, hvernig reikna skuli fyrningu eða viðhald 
til frádráttar, skulu sett í reglugerð, sem fjármálaráðherra setur.

Með rekstrarkostnaði telst ekki það, sem gjaldandi hefir varið sér 
og skylduliði sinu til framfæris og notkunar, eigi heldur kaup handa hon- 
um sjálfujn, né neinum af skylduliði hans, nema sá telji tekjur sinar
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fram sér í lagi. Eigi má gjaldandi heldur telja til rekstrarkostnaðar vextí 
af fé, sem hann sjálfur hefir lagt i atvinnurekstur sinn, né félag eða 
stofnun vexti af hlutafé, stofnfé eða tryggingarfé.

b. Tap á atvinnurekstri, er á skattárinu verður eða þá fyrst kemur í ljós. 
Tapi á atvinnurekstri frá sama ári mó aldrei skipta á fleiri ár, og skal 
þegar tekið til frádráttar, er það er fullrevnt.

c. Tap á útistandandi skuldum, enda stafi skuldin beinlinis af atvinnu- 
rekstri aðila og séu. færðar fullnægjandi sönnur fyrir tapinu. — Það ár 
eitt kemur töpuð skuld til frádráttar, er sannreynt þykir, að hún er töpuð. 
Nú greiðist skuld, er áður var talin töpuð að einhverju eða öllu leyti, og 
skal hið greidda þá talið til tekna það ár, er greiðsla átti sér stað.

d. Frá embættistekjum skal draga þann kostnað, sem embættisreksturinn 
hefir haft í för með sér, svo sem skrifstofukostnað og lögmæltar kvaðir, 
er á embættum hvíla.

e. Iðgjöld af lífeyri, sem skattgreiðandi er skyldur lögum samkvæmt að 
tryggja sér eða konu sinni eftir sinn dag, svo og iðgjöld af hverri annari 
lögboðinni persónutryggingu. Ennfremur skal draga frá tekjum þeirra 
manna, sem eigi eru að lögum skyldir að tryggja sér eða konum sinum 
lifeyri, iðgjöld af slíkum lífeyri eða lifsábyrgð, sem greidd hafa verið, 
þó ekki hærra iðgjald en 300 krónur.

f. Vexti af skuldum gjaldanda, öðrum en þeim, sem ræðir um í staflið a.
g. Af framlagi af ársarði samvinnufélaga, öðru en því, sem um ræðir í 10. gr., og 

hlutafélaga til varasjóðs má draga % hluta, er skal vera undanþeginn tekju- 
skatti og koma til frádráttar skattskvldum tekjum. Ef nokkur upphæð úr 
varasjóði síðar er notuð til úthlutunar til félagsmanna, eða á annan hátt not- 
uð í einhverjum þeim tilgangi, sem ekki var tilætlunin þegar varasjóðurinn 
myndaðist, þá skal telja helming þeirrar upphæðar, sem þannig er ráðstafað, 
til skattskvldra tekna á því ári. Sem varasjóð samkvæmt þessari gr. og 3. 
málslið 7. greinar má ekki telja eftirlaunasjóði, arðjöfnunarsjóði eða 
aðra slíka sjóði, sem ekki eru beinlínis ætlaðir til þess að tryggja fjárhag 
fyrirtækisins sjálfs.

li. Helming þess, er áfallið hefir og greitt liefir verið í útsvar og tekju- og 
eignarskatt á árinu.

Þegar skattur er lagður á tekjur, sem renna til einstaklinga, félaga eða 
stofnana, sem ekki eiga heimili hér á landi (sbr. 2. gr. og siðari málsgr. 3. 
gr.), má draga frá tekjunum þau útgjöld, sem beinlinis viðkoma þessum 
tekjum.

Tekjur þær, sem koma til greina við ákvörðun skattsins, eru skatt- 
skyldar án tillits til þess, hvernig þeim er varið, hvort heldur gjaldandi hefir 
þær sér eða skylduliði sínu til framfæris, nytsemdar eða munaðar, til hjúa- 
halds, nema til atvinnurekstrar sé, til þess að færa út bú sitt eða atvinnu- 
veg, til umbóta á eignum sinum eða til þess að afla sér fjár, til gjafa eða 
hvers annars sem er.
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13. gr.
Tekjur hjóna, er samvistum eru, skulu saman taldar til skattgjalds, 

enda þótt séreign sé eða sératvinna, enda ábyrgjast bæði skattgreiðslu. Rétt 
er bónda eða erfingjum hans að krefjast endurgjalds af konu eða erfingjum 
hennar á þeim hluta skattsins, er að réttum tölum kemur á séreign hennar 
eða sératvinnu.

Tekjur barna, sem í foreldrahúsum eru (þar með talin stjúpbörn, kjör- 
börn og fósturbörn), skal telja sérstaklega til skattgjalds.

Með tekjum barna, sem eru i foreldrahúsum og eru sjálf skattgreið- 
endur, telst eigi það framfæri, sem þau fá að nokkru eða öllu leyti hjá heim- 
iiisföður, nema það sé endurgjald fyrir vinnu við atvinnurekstur hans.

14. gr.
Frá hreinum tekjum heimilisfastra manna hér á landi, eins og þær eru 

ákveðnar samkv. 12. gr., skal draga sem hér segir:
1. Fyrir einstakling 800 kr.
2. Fyrir hjón, sem samvistum eru, 1600 kr.
3. Framfærslueyrir fyrir börn (þar með talin stjúpbörn, kjörbörn og fóstur- 

börn, sem ekki er greitt meðlag með), sem eru ekki fullra 14 ára i byrj- 
un þess almanaksárs, er skatturinn er lagður á, og hafa ekki sjálf efni á að 
kosta framfæri sitt, 500 kr. fyrir hvert barn. —- Sama er um aðra skyldu- 
framfærlinga.

Frá tekjum þeirra, sem eru i foreldrahúsum á framfæri, eða við nám 
og enga atvinnu hafa, skal draga það, sem útheijmtist til framfæris þeim og 
menningar.

Frá hreinum tekjum innlendra félaga og stofnana, eins og þær eru 
ákveðnar samkv. 12. gr., skal draga 4% af innborguðu stofnfé eða hlutafé, 
innborguðum hlutum af tryggingarsjóði og þess háttar.

Að loknum frádrætti samkv. þessari grein skal sleppa því, sem afgangs 
verður, þegar tekjuhæðinni er deilt með 50. Af þeirri tekjuupphæð, sem þá 
er eftir, greiðist skatturinn og við hann miðast skattgjaldið samkv. 6. og 7. gr.

Ef tekjurnar eftir allan löglegan frádrátt nema ekki fullum 100 kr., 
greiðist enginn skattur af þeim.

15. gr.
Skattinn skal miða við tekjur næsta almanaksárs á undan skattákvörð- 

un, nema annað sé venjulegt rekstrarár i atvinnugrein aðila, eða hann sýni, 
þegar hann telur fram, að hann hafi annað reikningsár, enda getur skattanefnd 
þá veitt honum heimild til að hafa það reikningsár i stað almanaksársins.
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II. KAFLI.

Um eignarskatt.

16. gr.
Af skuldlausri eign skal árlega greiða í skatt í rikissjóð sem hér segir: 
Af fyrstu 5000 kr. greiðist enginn skattur.

5000 til 15000 kr. greiðist 1 n/u0 af því, sem er umfram 5000 kr.
15000 — 20000 — — 10 kr. af 15000 kr. og l^"/oo af afgangi
20000 — 30000 — — 16 — — 20000 — - 1,5------ f —
30000 — 50000 — — 31 — — 30000 — — 2-------—
50000 — 100000 — — 71 — — 50000 — __ 3____ _____

100000 — 200000 — — 221 — — 100000 — — 4-------—
200000 — 500000 — — 621 — — 200000 — — 5-------—
500000 —1000000 — — 2121 — — 500000 — — 6-------—

1000000 og þar yfir — 5121 — —1000000 — — 7------- --------
Nemi skatturinn samkvæmt þessu ekki 1 krónu, skal honum sleppt.

17. gr.
Eignarskattinn eftir 16. gr. má með fjárlagaákvæði hækka eða lækka 

mn ákveðna hundraðstölu, allt að 25%, eitt og eitt ár i senn.

18. gr.
Eignarskatt greiði allir hinir sömu, sem skattskyldir eru til tekjuskatts, 

ef þeir eiga eign og eignarréttindi, sem skatt ber að greiða af samkvæmt lög- 
um þessum. Innlend hlutafélög og önnur félög hafa leyfi til að draga hluta- 
fé sitt eða stofnfé frá eignaúpphæðinni, áður en skattur er á lagður.

Menn, sem eigi eru heimilisfastir hér á landi, og útlend félög greiða 
aðeins eignarskatt af eignum sínum hér á landi, og reiknast skatturinn sam- 
kvæmt reglunum i 16. gr., þó aldrei lægri en 2°/00af hinum skattskyldu eignum.

19. gr.
Undanþegnir öllum eignarskatti eru hinir sömu, sem samkvæmt 4. gr. 

eru undanþegnir tekjuskatti. Þeir, sem samkvæmt 5. gr. eru undanþegnir 
tekjuskatti, eru einnig undanþegnir eignarskatti, i samræmi við reglur þær, 
sem settar eru i þeirri grein.

20. gr.
Skattskyldar eignir teljast, með þeim undantekningum og takmörkun- 

um, sem gerðar eru í 16. og 18. gr., allar fasteignir og allt lausafé skattgreið- 
anda, að frádregnum skuldum, svo sem jarðir, húseignir, skip, skepnur, 
verkfæri, vélar, vörubirgðir, peningar og verðbréf, útistandandi skuldir og 
aðrar fjárkröfur og verðmæt eignarréttindi, húsgögn og aðrir innanstokks-
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munír og skartgripir. Þegar skattur greiðist samkvæmt síðari málsgrein 16. 
gr., má þó aðeins draga frá þær skuldir, sem hvila á þeim eignum, sem 
skattur er greiddur af. — Eignirnar eru jafnt skattskyldar, hvort sem þær 
gefa af sér nokkrar tekjur eða engar.

21. gr.
Með skattskyldum eignum er eigi talið:

a. Skilyrðisbundin fjárréttindi, svo sem réttur til lifsábyrgðarfjár, sem 
ekki er fallið til útborgunar.

b. Réttur til eftirlauna, lifeyris eða annarar áframhaldandi greiðslu, sem 
bundin er við einstaka menn.

c. Réttur til leigulauss bústaðar, eða önnur afnotaréttindi.
d. Bækur og fatnaður til einkaafnota.

22. gr.
Við mat á eignum til eignarskatts skal farið eftir þessum reglum:

a. Virðing á fasteign skal fara eftir gildandi fasteignamati.
b. Búpening skal telja svo sem hann væri framgenginn i fardögum næst á 

eftir og með gildandi verðlagsskrárverði.
c. Verðlag á skipum og öðru lausafé skal miða við áætlað söluverð. Við 

ákvörðun þess skal meðal annars hafa hliðsjón af þvi, hve hátt eign- 
irnar eru vátryggðar.

d. Verzlunarvörur skal meta eftir því. hvað þær kosta komnar i hús eða á 
sölustað.

e. Hlutabréf, skuldabréf og önnur slík verðbréf skal meta eftir nafnverði, 
nema þau hafi annað gangverð eða áætlað söluverð.

f. Útistandandi skuldir skulu taldar með nafnverði, hvort sem vextir eiga 
að greiðast af þeim eða ekki, nema færðar séu sönnur á, að þær séu 
minna virði.

g. Réttindi til stöðugra tekna skulu metin eftir þvi endurgjaldi, sem hæfi- 
legt væri fyrir þau þegar skatturinn er lagður á.

Nánari reglur um virðingu getur fjármálaráðherra sett.

23. gr.
Eignir hjóna, sem samvistum eru, skulu lagðar saman til eignarskatts, 

enda ábyrgjast bæði greiðslu.

24. gr.
Eignarskattur skal að jafnaði ákveðinn eftir eign gjaldanda i lok 

almanaksársins. Þó mega þeir, sem nota annað reikningsár en almanaks- 
árið, telja fram eignir sínar i lok þess reikningsárs, sem er næst á undan 
skattálagningunni.

Upphæð sú, sem skattur er talinn af, skal ávallt deilanleg með 100; 
því, sem fram yfir er, skal sleppt.
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III. KAFLI.

Um skatlanefndir o. fl.

25. gr.
Tekjuskattur og eignarskattur samkvæmt lögum þessum er ákveðinn 

af skattanefndum í hreppum og skattanefndum eða skattstjóra í kaupstöð- 
um. 1 skattanefnd sitja 3 menn. I hreppum: Hreppstjóri eða sá, er að lögum 
gegnir starfi hans, einn maður tilnefndur af sýslumanni og einn kosinn af 
hreppsnefndinni. 1 kaupstöðum: Bæjarstjóri, einn maður tilnefndur af bæj- 
arfógeta og einn kosinn af bæjarstjórn. Sé bæjarfógeti jafnframt bæjar- 
stjóri kaupstaðarins, tilnefnir hann tvo menn í nefndina.

Skipa skal tvo varamenn, er taka sæti í skattanefndum í forföllum 
nefndarmanna. Annan varamanninn tilnefnir bæjarfógeti eða sýslumaður, 
en hinn kýs bæjarstjórn eða hreppsnefnd.

Formaður skattanefndar i kaupstöðum er bæjarstjóri, eða þar sem 
hann er eigi, sá nefndarmaður, er bæjarfógeti nefnir til, en annarsstaðar er 
hreppstjóri formaður. í forföllum formanns kýs skattanefnd sjálf formánn 
um stundarsakir.

26. gr.
1 Reykjavík skipar fjármálaráðherra skattstjóra og varaskattstjóra. 

Hefir skattstjóri Reykjavikur sama vald og. sömu störf og skattanefndir, eða 
eftir atvikum formenn skattanefnda utan Reykjavíkur.

Heimilt er fjármálaráðherra að gera sömu tilhögun um ákvörðun 
skatts i hinum öðrum kaupstöðum og sett er fyrir Reykjavík.

27. gr.
1 hverju lögsagnarumdæmi skal skipa yfirskattanefnd. Þar, sem bæj- 

arfógetaembætti er sameinað sýslumannsembætti, skal vera ein yfirskatta- 
nefnd bæði fyrir kaupstaðinn og sýsluna. I nefndinni eiga sæti lögreglu- 
stjóri, sem er formaður, og tveir menn, sem fjármálaráðherra skipar. Hann 
skipar og tvo varanefndarmenn, sem taka sæti í 'nefndinni í forföllum 
nefndarmanna, eftir því sem formaður ákveður.

28. gr.
Fjármálaráðherra skipar 3 menn í ríkisskattanefnd og jafnmarga 

varamenn. Formaður nefndarinnar heitir ríkisskattstjóri. Annar nefndar- 
manna skal hafa þekkingu á landbúnaði, en hinn á sjávarútvegi og við- 
skiptum. Ríkisskattanefnd hefir skrifstofu í Reykjavík.

29. gr.
Enginn má sitja í skattanefnd, yfirskattanefnd eða rikisskattanefnd, 

nema hann:
Alþt. 1930. (A. 42. löggjafarþing). 133
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1. hafi óflekkað mannorð,
2. sé fjárráður,
3. eigi heimili i skattumdæminu,
4. hafi náð lögaldri.

I skattanefnd mega ekki sitja saman skyldir menn eða mægðir að 
feðgatali eða niðja, hjón, kjörforeldri og kjörbörn, fósturforeldri og fóstur- 
börn, hvorki sem aðalmenn né varamenn.

30. gr.
Sami maður má ekki eiga sæti nema i einni skattanefnd. Skattanefnd- 

armenn, aðrir en bæjarstjórar, hreppstjórar og skattstjórar, skulu skipaðir 
til 6 ára, þannig að annar meðnefndarmaður fer frá 3. hvert ár, eftir hlut- 
kesti í fyrsta sinn. Ef nefndarmaður fer frá eða deyr áður en tími hans er 
liðinn, skal skipa mann i stað hans til þess tima, er hann átti eftir að sitja 
i nefndinni.

Nefndarmann, sem gengur úr, má skipa svo oft sem vill. Nefndar- 
starfið er borgaraskylda, sem enginn löghæfur maður getur skorazt undan 
að gegna, nema hann hafi verið i skattanefnd i 6 ár samfleytt eða sé orðinn 
60 ára gamall.

Skattstjórar i Reykjavík og öðrum kaupstöðum (sbr. 26. gr.) og rikis- 
skattstjóri skulu skipaðir til 6 ára.

31. gr.
Skattanefndarmenn og skattstjórar, er eigi hafa áður unnið heit ejnb- 

ættismanna eða sýslunarmanna, skulu á fyrsta nefndarfundi, er þeir sitja, 
undirrita i gerðabók nefndarinnar drengskaparheit um það, að þeir skuli 
gegna starfinu hlutdrægnislaust eftir heztu vitund og sannfæringu og gæta 
þagnarskyldu um allt, er þeir fá vitneskju um i starfinu og varðar eignir og 
tekjur gjaldþegna.

32. gr.
Enginn má taka þátt i meðferð máls, hvorki skattákvörðun eða kæru, 

ef það mál varðar sjálfan hann, konu, niðja, foreldra, kjörforeldra eða fóst- 
urforeldra, kjörbörn eða fósturbörn, systkini, kjörsystkini eða fóstursystkini 
eða mægðamenn að feðgatali, eða ef aðrar ástæður eru til að óttast, að hann 
geti ekki litið hlutdrægnislaust á málavöxtu. Tekur varamaður sæti i nefnd 
samkvæmt kvaðningu formanns, ef aðalmanns missir við.

33. gr.
Skattanefndarmenn og skattstjórar fá laun fyrir störf sin sem hér

segir:
a. 1 kaupstöðum og kauptúnum, sem eru hreppur fyrir sig, skal greiða 

skattanefnd 2%, en annarsstaðar á landinu 4% af þeirri upphæð, sem 
skatturinn nemur. Þó skal borgunin ekki fara fram úr 8 krónum og ekki 
vera minni en 4 krónur fyrir hvern starfsdag nefndarmanns.



b. Yfirskattanefndarmenn fá 8 krónur á dag og ferðakostnað. Borgun til 
formanna telst þó innifalin í embættislaunum þeirra.

c. Borgun til skattstjóra, ríkisskattstjóra og ríkisskattanefndar fer eftir 
samningi við fjármálaráðherra.

Þóknun til skattanefnda og skattstjóra greiðist úr rikissjóði. Formenn 
yfirskattanefnda úrskurða reikninga. skattanefnda og greiða þá á manntals- 
þingum. Fjármálaráðuneytið úrskurðar reikninga yfirskattanefnda og rikis- 
skattanefndar.
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IV. KAFLI.

Um framtal tekna, fresti, úrskurði, innheimtur o. fl.

34. gr.
Gjaldendur skulu venjulega settir í skatt þar, sem þeir eru búsettir 

þegar skattanefnd tekur til starfa. Hlutafélög og önnur atvinnufélög inn- 
lend skuiu sett í skatt þar, sem þau eiga heimili, en erlend þar, sem aðal- 
umhoðsmenn þeirra hér á landi eru búsettir, enda beri téðir ujnboðsmenn 
ábyrgð á greiðslu skattsins.

Aðrir gjaldendur, sem ekki eru búsettir hér á landi, greiði skatt á 
þeim stöðum, þar sem þeir hafa tekjur sinar eða eignir.

Ráðuneytið sker úr, ef vafi leikur á, hvar gjaldandi skuli settur i
skatt.

35. gr.
Allir þeir, er hafa skattskyldar tekjur, skulu í Reykjavík fyrir 31. jan- 

úar, en annarsstaðar á landinu fyrir febrúarmánaðarlok ár hvert — eða ef 
þeir reka atvinnu á fleiri stöðum en einum, í síðasta lagi 20. marz — af- 
henda skattanefnd skriflega skýrslu, að viðlögðum drengskap, um tekjur 
sinar síðastl. ár og eignir i árslok. Sama skylda hvílir á hverjum þeim, er 
veitir forstöðu verzlun, verksmíðju eða öðru atvinnufyrirtæki, ef eigandinn 
er eigi búsettur innanlands, svo og á stjórn félags eða stofnunar og á þeim, 
er hefir á hendi fjárhald fyrir þann, sem ekki er fjárráða.

Nú þykist framteljandi ekki sjálfur vera fær um að gefa fullnægjandi 
skýrslu um tekjur sínar og eignir, og er þá skattanefnd skyld að veita hon- 
um aðstoð til þess, en hann er skyldur að láta skattanefnd i té allar upp- 
lýsingar, er hún þarf, til þess að gera framtal hans sem réttast.

Hvenær sem skattanefnd þykir þörf á, getur hún krafizt þess, að skatt- 
framteljendur leggi bækur sínar fyrir hana, eða einstaka nefndarmenn, eða 
einn eða tvo reikningsfróða menn utan nefndarinnar, er ekki séu keppinaut- 
ar framteljanda.

36. gr.
Allir embættismenn og aðrir, er einhver störf hafa á hendi í almenn- 

ingsþarfir, stjórnendur banka, sparisjóða, hlutafélaga og annara félaga og
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stofnana, eru skyídir að láta skattanefndum í té ókeypis allar þær skýrslur, 
er þær beiðast og með þurfa, svo sem skýrslur ujn starfslaun, um skulda- 
bréf, vaxtabréf og hlutabréf, sem eigandi er nafngreindur að, um vaxtafé í 
bönkum og sparisjóðum, og annað þvi um líkt. Þeir, sem hafa menn i þjón- 
ustu sinni, er taka kaup fyrir starf sitt, eru og skyldir að skýra frá, hvaða 
kaup þeir greiða hverjum manni.

1060

37. gr.
Eftir skýrslum þeim, er skattanefnd tekur gildar, skal hún kveða á 

um tekjuupphæð og eign hvers eins. Þyki nefndinni skýrsla einhvers ófullnægj- 
andi eða tortryggileg, skal hún skora á hann að láta nefndinni í té frekari skýr- 
ingar og sannanir. Fái skattanefnd eigi fullnægjandi skilríki fyrir framtalinu inn- 
an þess tíma, er hún hefir til tekið, skal hún áætla tekjur hans og eign eftir 
beztu vitund. Dvelji hann utanlands, eða svo langt í burtu, að erfitt er að ná 
til hans, og hafi hann ekki umboðsmann fyrir sig nærlendis, sem nefndinni 
er kunnugt um, eða ef ekki er kunnugt um dvalarstað hans, má hún áætla 
tekjur hans og eign án þess að gera honum aðvart.

Nú er einhver sá, er enga skýrslu gefur, og skal þá nefndin áætla 
tekjur hans og eign svo riflega, að ekki sé hætt við, að upphæðin sé sett lægri 
en hún á að vera í raun réttri, enda skal hún vera að minnsta kosti 10% 
hærri heldur en skattmat næst á undan, og ef vanræksla er itrekuð, skal 
hækkunin vera minnst tvöföld á við hækkunina árið á undan.

38. gr.
Þegar alvarleg veikindi, slys eða mannslát hafa skert gjaldþol skatt- 

greiðanda, má skattanefnd taka við umsókn hans um linun eða eftirgjöí á 
skattgreiðslunni, og sendir hana með umsögn sinni til yfirskattanefndar, er 
leggur úrskurð á beiðnina. Skattanefnd getur og af eigin hvötum gert tillögu 
til lækkunar á skattgjaldi, þegar svo er ástatt sem segir i upphafi þessarar 
greinar.

39. gr.
Innan marzmánaðarloka skal skattanefnd hafa lokið ákvörðun tekna 

og eigna og samið skrá um alla þá, sem tekjuskatt eða eignarskatt eiga að 
greiða í hreppnum eða kaupstaðnum.

Skattskráin skal lögð fram 1. dag aprilmánaðar á' þingstað hrepps 
eða öðrum hentugum stað, er skattanefnd hefir fyrirfram auglýst, og í kaup- 
stöðum á bæjarþingstofunni eða skattstofunni, eða skrifstofu lögreglustjóra, 
og liggur skráin til sýnis til 15. dags sama mánaðar.

Sérhver gjaldþegn getur krafizt munnlega upplýsinga um það hjá skatta- 
nefnd, eftir hverju hún hafi farið við ákvörðun tekna hans og eigna.

40. gr.
Ef einhver er óánægður með ákvörðun skattanefndar um tekjur hans 

og eign, skal hann bera upp kæru sina bréflega fyrir formanni skattanefnd-
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ar, eða skattstjóra, fyrir 15. dag aprílmánaðar. Innan saina tíma er hverjum 
gjaldanda heimilt að kæra yfir því, að skattskyldum manni sé sleppt eða 
tekjur og eign einhvers sé of lágt ákveðin, svo og bera upp aðfinningar um 
hvert það atriði á skattskránni, sem að einhverju leyti getur snert hagsmuni 
hans. Formaður kveður nefndarmenn til fundar, ásamt kæranda og þeim, 
sem kært er yfir, og skal úrskurður felldur um kæruna fyrir lok sama mán- 
aðar og hlutaðeigendum gert aðvart um úrslitin.

Skattanefnd leiðréttir skrána samkvæmt úrskurðum þeim, sem felldir 
eru, og sendir hana síðan, ásamt framtalsskýrslum, tafarlaust til formanns 
yfirskattanefndar.

41. gr.
Úrskurði skattanefndar, eða skattstjóra, má skjóta til yfirskattanefnd- 

ar. Skal það gert bréflega og ástæður færðar fyrir kærunni. Sé kæra ekki 
komin til formanns yfirskattanefndar fyrir 15. dag maimánaðar, verður 
henni ekki sinnt. Yfirskattanefnd skal úrskurða kærur fyrir 30. mai og birt- 
ir aðilum úrslitin tafarlaust.

Yfirskattanefnd úrskurðar einnig, hvort og að hve miklu leyti skuli 
taka til greina umsóknir þær, sem henni hafa borizt frá skattanefndum um 
linun i skattgreiðslu vegna ástæðna þeirra, er getið er i 38. gr.

42. gr.
Yfirskattanefnd skal nákvæmlega endurskoða allar skattskrár i um- 

dæmi sinu og hafa strangt eftirlit með þvi, að skattanefndir gegni skyldum 
sinum. Ef nefndinni virðast framtalsskýrslur vera ófullnægjandi eða eitt- 
hvað óljóst eða rangt i skattskránum, svo sem að einhver sé vantalinn eða 
tvitalinn á skrá, getur hún heimtað nánari skýringar, og skal siðan leiðrétta 
skrána eftir þvi, sem henni þykir rétt vera.

Ef skattskrá breytist við endurskoðun yfirskattanefndar, skal hún 
tafarlaust tilkynna það skattanefnd og sömuleiðis þeim aðilum, er breyting 
varðar.

Yfirskattanefnd skal hafa lokið störfum sinum fyrir maímánaðarlok.

43. gr.
Úrskurði yfirskattanefndar má skjóta til rikisskattanefndar, enda sé 

það gert bréflega og kæran, ásamt öllum nauðsynlegum gögnum, komin til 
formanns fyrir júlílok -—■ annarskostar verður henni ekki sinnt. — Rikis- 
skattanefnd skal leggja úrskurð á kærur fyrir septemberlok og tilkynna lög- 
reglustjóra úrslitin tafarlaust til birtingar aðílum.

44. gr.
Rikisskattanefnd getur af eigin hvötum rannsakað hvert það atriði, 

er framkvæmd laga þessara varðar. I þvi skyni getur hún krafizt allra upp- 
lýsinga hjá skattanefndum og yfirskattanefndum. Svo getur og rikisskatt- 
stjóri ferðazt um á milli skattanefnda og yfirskattanefnda, ef ástæða þykir til,
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til þess að samræma skattframtal og skattákvörðun í hinum einstöku skatt- 
umdæmum, og yfir höfuð til að leiðbeina um allt það, er að skattframtali og 
skattákvörðun lýtur. Loks getur ríkisskattanefnd af sjálfsdáðum breytt álykt- 
unum skattanefnda og yfirskattanefnda, þótt ekki hafi verið kært, en gera 
skal hún aðila aðvart áður en hún breytir skattgjaldi hans án þess að yfir 
því hafi verið kært.

Úrskurður ríkisskattanefndar er fullnaðarúrskurður. Ágreining um 
skattskyldu má þó jafnan bera undir dómstóla.

45. gr.
Skattanefndir allar og skattstjórar bæjanna skulu halda gerðabækur, 

er fjármálaráðuneytið lætur gera á kostnað ríkissjóðs. Löggildir lögreglu- 
stjóri gerðabækur skattanefnda og skattstjóra, en fjármálaráðuneytið gerða- 
bækur yfirskattanefndar og rikisskattanefndar.

I gerðabækur skattanefnda og skattstjóra skal meðal annars rita 
skattskrárnar og úrskurði. Yfirskattanefndir og rikisskattanefnd skrá og i 
gerðabækur sínar úrskurði og aðrar ákvarðanir.

46. gr.
Formenn skattanefnda og skattstjórar skulu árlega láta niðurjöfnun- 

arnefnd í té ókeypis endurrit af skattskrám, til afnota við niðurjöfnun út- 
svara. Svo skulu og formenn skattanefnda og skattstjórar gefa Hagstofunni 
skýrslur um skattálagninguna, i þvi formi, sem hún fyrirskipar.

47. gr.
Fjármálaráðuneytið hefir eftirlit með því, að skattanefndir allar og 

skattstjórar ræki skyldur sinar og fylgi réttum reglum i starfi sinu. Hefir 
það rétt til að fá sendar framtalsskýrslur og leita umsagnar og skýringa 
skattanefnda og skattstjóra á öllu því, er framkvæmd þessara laga varðar.

48. gr.
Lögreglustjórar — í Reykjavik tollstjóri — innheimta tekjuskatt og 

eignarskatt á manntalsþingum ár hvert. Nú breytir ríkisskattanefnd skatti svo 
seint, að tilkynning um það hefir eigi náð til lögreglustjóra, eða tollstjóra, 
fyrir manntalsþing, og skal hann þá innheimta, eða endurgreiða, þann skatt 
síðar á árinu.

V. KAFLI.

Refsiákvæði.

49. gr.
Ef skattþegn telur ekki fram eignir sinar og tekjur, eða gerir það ekki 

fyrr en framtalsfrestur er liðinn, eða bætir ekki úr göllum, sem á framtali
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eru, þótt hann hafi fengið áskorun um það frá skattanefnd eða skattstjóra, 
þá skal ekki færa niður skatt hans, þótt hann kæri, nema hann sanni, að 
tekjur hans eða eign hafi verið áætlað meira en fjórðungi hærra en i raun 
og veru var, Sé niismunurinn Vi eða meiri, skal hann greiða skatt af hinum 
réttu uppliæðum, að viðbættum

Ákvæðum þessarar greinar þarf þó ekki að beita, ef gjaldþegn hefir 
fært gildar ástæður sér til afsökunar.

50. gr.
Nú skýrir maður af ásetningi eða stórkostlegu hirðuleysi rangt frá 

einhverju því, er máli skiptir um tekjuskatt hans eða eignarskatt, og skal 
hann þá sekur um allt að þvi tífalda skattupphæð þá, sem undan var dregin. 
Sektina skal þó aldrei miða við meira en 10 ár alls. Fjármálaráðherra á- 
kveður sektina, nema hann eða hinn seki óski, að málinu sé visað til dóm- 
stólanna.

Nú verður slikt uppvist við meðferð dánarbús, og skal þá greiða úr 
búinu tvöfalda þá upphæð, er á vantar.

Skiptaréttur og skiptaforstjórar skulu, að viðlögðum dagsektum sam- 
kvæmt úrskurði fjármálaráðherra, gefa skattanefnd skýrslu um fjármuni 
látinna manna, ef fjármunirnir nema meiru .en 10000 kr.

51. gr.
Sá, sem sekur verður um afbrot það, sem um getur í 1. málsgr. 50. gr., 

skal auk sektarinnar, sem þar er ákveðin, greiða eftir á skattupphæð þá, 
sem undan var dregin.

Sömu skyldu til að greiða skatt eftir á hefir og hver sá, sem af afsak- 
anlegum misskilningi eða misgáningi hefir skýrt frá tekjum sinum eða eign- 
um lægri en vera bar, og því greitt minni skatt en honum bar skylda til.

52. gr.
Nú kemur það i ljós, að skattþegn vantar á skrá, og skal þá gera hon- 

um skatt eftir á, þó aldrei lengra aftur i timann en 3 ár, enda sé skattálagn- 
ingin tilkynnt honum tafarlaust og honum veitt færi á að bera sig upp und- 
an henni með sama hætti sem öðrum gjaldendum, eftir þvi sem við á.

53. gr.
Skattanefndarmönnum og skattstjórum er bannað, að viðlagðri á- 

byrgð eftir ákvæðum almennra hegningarlaga um embættismenn og sýsl- 
unarmenn, að skýra óviðkomandi mönnum frá þvi, er þeir komast að i sýsl- 
an sinni um tekjur og efnahag gjaldþegna.

Hið sama er að segja um þá, er veita nefndunum eða skattstjórum 
aðstoð við starf þeirra, eða á annan hátt fjalla um framtalsskýrslur manna.
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54. gr.
Nú gegnir ekki einhver skyldu sinni samkvæmt 36. gr., eða skorast 

undan að láta þar nefndar skýrslur af hendi, og sker fjármálaráðherra þá 
úr og getur, ef þörf krefur, lagt við dagsektir, unz skyldunni er fullnægt.

55. gr.
Nú hefir skattanefnd eða skattstjóri ekki framkvæmt störf sin sam- 

kvæmt lögum þessum, áður lögmæltur frestur er liðinn, og varðar það þá 
sektum, allt að 200 kr., og getur fjármálaráðuneytið auk þess skyldað hina 
brotlegu til þess að ljúka störfunum, að viðlögðum dagsektum fyrir hvern 
einstakan mann, sem ekki hefir lögmæta afsökun.

56. gr.
Mál út af brotum þeim, er ræðir um í 50. gr., 1 málsgr., og 53. gr. laga 

þessara, skulu sæta sakamálsmeðferð. Mál út af brotum þeim, er i 49. gr., 
50. gr., 3. málsgr., 54. gr. og 55. gr. segir, skulu sæta meðferð almennra lög- 
reglumála, en ekki skal slikt mál höfða, nema skattþegn sjálfur, skatta- 
nefnd, skattstjóri eða fjármálaráðherra krefjist þess.

57. gr.
Sektir samkvæmt lögum þessum renna í rikissjóð, og má innheimta 

þær með aðför.

VI. KAFLI.

Niðurlagsákvæði.

58. gr.
Fjármálaráðherra gefur út reglugerð um framkvæmd og skilning laga 

þessara, nánari ákvörðun skattskyldra tekna og eigna og störf skattanefnda 
og skattstjóra. Ennfremur lætur hann gera fyrirmyndir að eyðublöðum und- 
ir skattskrár og tekjuframtal og lætur prenta á kostnað ríkissjóðs.

59. gr.
Skattur samkvæmt lögum þessum skal í fyrsta sinn lagður á árið 

1931. Um leið og þau koma til framkvæmda eru úr gildi numin:
Lög nr. 74, 27. júní 1921, um tekjuskatt og eignarskatt.
Tilskipun nr. 84, 30. nóv. 1921, um ákvörðun tekjuskatts og eignar- 

skatts í Reykjavík.
Tilskipun hr. 41, 1. april 1922, um breyting á og viðauka við tilskipun 

30. nóv. 1921, um ákvörðun tekjuskatts og eignarskatts í Reykjavík.
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Lög nf. 2, 26. marz 1923, um breyting á lögum nr. 74, 27. júní 1921, um 
tekjuskatt og eignarskatt.

Lög nr. 39, 4. júní 1924, um breyting á lögurn nr. 74, 27. júni 1921, um 
tekjuskatt og eignarskatt.

Lög nr. 7, 16. maí 1925, um breytingar og viðauka við lög nr. 74, 27. 
júni 1921.

Nd. 399. Breytíngartíllaga

við frv. til laga nm breyting á vegalögnm, nr. 41, 4. júni 1924.

Frá Hannesi Jónssyni.

Aftan við frnmvarpsgreinina bætist:
Aftan við C 2 í 2. gr. laganna komi tveir nýir tölnliðir:

a. Vesturhópsvegnr, frá Múlavegi við Neðra-Vatnshorn að Hvolsbrant við 
snðnrenda Vestnrhópsvatns.

b. Skagastrandarvegnr, frá Blöndnbrú við Blöndnós til Skagastrandar.

Ed. 400. Nefndarálit

nm frv. til laga nm refaveiðar og refarækt.

Frá landbúnaðarnefnd.

Breytingar þær, sem frv. ráðgerir á núverandi löggjöf, ern aðallega þær: 
að setja heimildarlög nm refaveiðar fyrir allt landið, i stað laga nr. 48, 28. nóv. 
1919, og reglngerða þeirra, er einstakar sýslnr hafa sett samkvæmt þeim, og að 
landeigendnm og ábúendum er tryggðnr hálfnr ágóði af yrðlingnm veiddnm i 
landi þeirra.

Loks eru svo settar almennar reglnr nm refarækt og söln refa, er meðal 
annars tryggja, að lefir sén ekki geymdir nema i tryggnm girðingnm eða ör- 
nggri vörzln, er sén nndir opinbern eftirliti.

Nefndin telur þessar breytingar i aðalatriðnm til bóta, en telnr þó á- 
stæðnlanst að landeigandi, sem hefir leigt jörð sina, hafi refaveiðatekjnr afhenni, 
heldnr eigi þær að falla til ábúanda. Jafnframt þvi að ábúanda jarðar ern á- 
kveðnar tekjur af refaveiðnnnm telnr meiri hl. nefndarinnar eðlilegt, að hann beri 
þá tiltölnlegan kostnað við þær.

Þá telnr nefndin rétt að gera nokkrar smábreytingar á frv., sem Iitið 
raska þó efni þess.

Að þessn athngnðn leggur nefndin til, að frv. verði samþykkt með þessnm
Alpt. 1930. A. (42. löggjafarþing). 134
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BREYTINGUM:

1. Við 2. gr. Önnur málsgrein orðist svo:
Nú eiga tveir eða fleiri hreppar leitarsvæði saman, og annast þeir þá 

i sameining um grenjaleitir.
2. Við 3. gr. Fyrri málsliður orðist svo:

Hreppsnefndir skulu ráða einn eða fleiri skotmenn til grenjavinnslu 
í þeim löndum, er þeim ber að leita samkv. 2. gr.

3. Við 5. gr. Síðasti málsliður orðist svo:
Skal sá, er þannig varðveitir gren eða aðvarar skotmenn, fá hæfí- 

lega þóknun fyrir ómök sin.
4. Við 6. gr. Greinin orðist svo:

Ábúandi ber helming kostnaðar af greni, er finnst i landi hans. 
Allur annar refaveiðakostnaður greiðist af sveitarsjóði eða sveitarsjóðum 
(tjallskilasjóði], ef fleiri en einn hreppur eiga afrétt saman.

Yrðlingar og aðrar tekjur af grenjavinnslunni skiptast eftir sömu 
hlutföllum og greiðsla kostnaðar.

5. Við 8. gr. Greinin falli niður.
6. Við 9. gr. 1 stað orðanna ngangnaniðurjöfnunarfunda — leitarsvæði* komi:

1. desember ár hvert.
7. Við 16. gr. Greinin falli niður.
8. Við 17. gr. Aftan við fyrri málslið bætist:

og um lækniseftirlit með refaræktarbúum.
Nánari grein verður gerð fyrir þessum brtt. i framsögu.

Alþingi, 3. apríl 1930.

Jón Jónsson, Jónas Kristjánsson, Jón Baldvinsson, 
form., frsm. fundaskrifari. með fyrirvara.

Ed. 401. Nefndarálit

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 73, 22. nóv. 1907, um útflutning hrossa. 
Frá landbúnaðarnefnd.

Frumvarp þetta er komið frá hv. neðri deild; er með þvi sú breyting 
gerð á lögunum frá 1907, að flytja megi út tveggja vetra gömul hross, en það er 
ekki heimilt nú. Hefir nefndin athugað málið, og leggur hún til, að frv. verði 
samþykkt óbreytt.

Jón Jónsson, 
form.

Alþingi, 2. april 1930.

Jónas Kristjánsson, Jón Baldvinsson,
fundaskrifarí. frsm.
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Nd. 402. Breytingartillogar

við frv. tíl laga nm Fiskveiðasjóð Islands.

Frá Pétri Ottesen.

1. Við 3. gr. Aftan við greinina bætist:
Rikisstjórninni er heimilt að taka lán til kanpa á slíknm bréfnm, allt 

að l1/’ milljón kr., enda skal svo tii haga nm vexti bréfanna, verð þeirra 
og tfmalengd ntlána, að rikissjóðnr verði skaðlans af.

2. Við 4. gr. Fyrir >35« i a-lið kemnr: 50.
3. Við 5. gr.

a. Fyrir >20000« á tveim stöðnm í annari málsgr. kemnr: 30000.
b. Fyrir >35000« i þriðjn málsgr. kemnr: 40000.

Nd. 403. BreytíngartUlögur

við frv. til laga nm mat á kjöti til útflntnings.

Frá landbúnaðarnefnd.

1. Við 2. gr. Aftan við greinina bætist: ef mikii brögð ern að.
2. Við 3. gr. Á eftir >ef þess er óskaðc i fyrri málsgr. kemur: og samkvæmt 

tillögnm yfirmatsmanns.
3. Við 5. gr. Fyrsta málsiið annarar málsgr. skal orða svo: Yfirmatsmenn þessir 

sknln alls vera 6, og ákveðnr atvinnomálaráðnneytið nmdæmi þeirra hvers 
nm sig,

Nd. 404. Fyrirspum

til rikisstjórnarinnar nm rýmknn landhelginnar.

Flntningsm.: Pétnr Ottesen.

Hvað hefir rikisstjórnin gert út af ályktun síðasta Alþingis nm rýmknn 
landhelginnar?
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Nd. 405. Breytingartillaga

við frv. til laga um breyting á lögum um byggingar- og landnámssjóð, nr. 35, 
7. mai 1928.

Frá Bjarna Ásgeirssyni.

1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
4. gr. laganna falli burt.

2. Við 2. gr.
a. Siðari málsgr. verði siðari málsliðnr, en ekki sérstök málsgr.
b. Aftan við greinina bætist ný málsgrein:

Öll önnnr lán úr sjóðnnm sknln ávaxtast og endnrborgast með jöfnnm 
greiðslnm, þannig að árlegt gjald sé 5*/« af allri lánsnppbæðinni i 42 ár.

Nd. 406. Nefndarálit

nm frv. til laga nm breyting á lögnm nr. 37, 14. jnni 1929, um héraðsskóla.

Frá menntamálanefnd.

Nefndin leggur einróma til, að frv. verði samþykkt.

Alþingi, 3. april 1930.

Ásg. Ásgeirsson, Sveinn Ólafsson, Jón Ólafsson.
form. frsm.

Magnús Jónsson. Bernb. Stefánsson.

Nd. 407. Nefndarálit

nm frv. til laga nm einkasöln á tóbaki.

Frá minni hlnta fjárhagsnefndar.

Árið 1928 kom fram frv. nm einkasöln á tóbaki, og var þvi frv. visað 
til fjárhagsnefndar þessarar háttv. deildar. Elofnaði nefndin i málinn eins og nú. 
1 minni hluta vorum við nndirritaðir og skrifuðnm allitarlegt álit um málið, er 
birt var i A-deiId Alþingistiðinda á þskj. 543, og látnm við okknr nægja að 
visa til þessa nefndarálits. Óþolandi hringl i löggjöfinni væri það og, ef annað
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ekki vekja transt á þinginn.
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Alþingi, 3. apríl 1930.

Sig. Eggerz, Ólafur Thors. 
frsm.

Nd. 408. Breytingartillaga

við frv. til laga nm breyting & vegalögnm, nr. 41, 4. júni 1924.

Fri Magnúsi Guðmundssyni og Jóni Sigurðssyni.

Aftan við frumvarpsgreinina bætist:
Aftan við C 3 i 2. gr. laganna komi:
4. Hofsósbrant, frá Hofsósi til Hjaltadalsárbrúar.

Nd. 409. Breytingartillaga

við frv. til laga nm breytiog á vegalðgnm, nr. 41, 4. júni 1924.

Flntningsm.: Pétnr Ottesen.

Aftan við frv.greinina bætist:
Á eftir B. 2. i annari grein laganna kemnr nýr liðnr:

Vegnr af Akranesi vestan Hafnarfjalls að Hvitárbrú.

Ed. 410. Prumvarp

til laga um Fiskveiðasjóð íslands.

(Eftir 3. umr. í Nd.).

1. gr.
Tilgangur Fiskveiðasjóðs Islands er að styðja bátaútveg landsmanna 

með hagkvæmum lánum.
2. gr.

Höfuðstóll sjóðsins er:
I. Eignir hins gamla Fiskiveiðasjóðs, i peningum og skuldabréfum, eins og 

þaer verða, er lög þeasi öðlast gildi.
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II. Tillag úr ríkissjóði, 1 milljón króna. Er það samningsatriði milli stjórnar 
sjóðsins og ríkisstjórnarinnar, hvenær og á hvern hátt greiðsla þessi fari 
fram, en lokið skal henni eigi síðar en 1. júni 1941.

III. Hundraðsgjald af útfluttum fiskiafurðum samkvæmt þvi, sem ákveðið 
verður i sérstökum lögum, þar til höfuðstóll sjóðsins nemur 8 milljón- 
um króna.

3. gr.
Fiskveiðasjóði er heimilt að gefa út handhafavaxtabréf, alit að l1/* 

milljón kr., sem tryggð skulu með stofnfé sjóðsins og ábyrgð rikissjóðs. 
Fjármálaráðherra setur nánari reglnr um stærð bréfanna, útlit, útdrátt og 
aðra meðferð þeirra, i reglugerð sjóðsins. Rikisstjórninni er heimilt að taka 
lán til kaupa á slikum bréfum, allt að l’/» milljón kr., enda skal svo til haga 
um vexti bréfanna, verð þeirra og timalengd útlána, að rikissjóður verði 
skaðlaus af.

4. gr.
Fé Fiskveiðasjóðs má eingöngu lána til:

a. Skipakaupa, allt að 50 rúmlesta. Þó má veita lán til kaupa á stærri skip- 
um, ef fé er fyrir hendi.

b. Stofnsetningar iðjufyrirtækja i sambandi við fiskiveiðar, svo sem til hag- 
nýtingar fiskiúrgangi, íshúsa og kælihúsa.

5. gr.
Lán til kaupa á nýjum skipum má veita til 12 ára, en þeim mun 

skemur, sem nemur fyrningu, til kaupa á eldri skipum.
Skipakaupalán mega nema allt að helmingi kaupverðs, þó ekki yfir 

30000 kr. til eins lánþega. Veita má þó samvinnufélögum fiskimanna lán til 
skipakaupa allt að 30000 kr. á skip.

Lán til iðjufyrirtækja má veita til 15 ára, og mega þau nema *,& 
stofnkostnaðar fyrirtækjanna. Þó skal lán í einn stað eigi fara fram úr 35000 
kr. Vextir lána samkvæmt grein þessari skulu ekki að jafnaði fara fram úr 
ö'/i'Vo, og greiðast þeir fyrirfram. Hver lántakandi Fiskveiðasjóðs greiðir l’/o 
af lánsupphæð í varasjóð deildarinnar um leið og hann tekur lánið.

6. gr.
Lán úr Fiskveiðasjóði má veita gegn þessum tryggingum:

a. Gegn fasteignarveði, allt að ’/s af virðingarverði þess, ef ekki hvila neinar 
skuldbindingar á veðinu á undan veðrétti sjóðsins.

b. Gegn fyrsta veðrétti í skipum, allt að helmingi virðingarverðs, enda gangi 
þá veðréttur sjóðsins fyrir öllum öðrum tryggingum í skipunum, öðrum 
en lögveði.

7. gr.
Heimilt er stjörn Fiskveiðasjóðs að leggja árlegt aukagjald, sem nemi 

allt að á lán með veði i skipunum. Gjald þetta skal lagt i sérstakan
sjóð, sem ávaxtast eins og varasjóður, og skal þvi varið til að bæta Fisk-
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veiðasjóði þann halla, sem hann kann að bíða vegna sjóveða i veðsettum 
skipnm. Nánari fyrirmæli um þetta skulu sett i reglugerð Fiskveiðasjóðs.

8. gr.
Leggja skal í varasjóð, auk stofngjalds lánþega eftir 5. gr., 50*/« af 

árlegum tekjuafgangi Fiskveiðasjóðs, þar til varasjóður nemur 2O°/o af út- 
lánum sjóðsins, en þaðan af svo mikið, sem þarf til að halda því hlutfalli 
tryggingar. Varasjóð skal ávaxta á öruggum stað, og má eigi festa hann t 
áhættulánum.

9. gr.
Eignir þær, er Fiskveiðasjóður tekur að veði, skal á kostnað lánþega 

virða á þann hátt, er nánar verður tiitekið i reglugerð sjóðsins. 1 reglugerð- 
inni má meðal annars ákveða, að stjórn Fiskveiðasjóðsins megi tilnefna þá 
menn, er skuli framkvæma virðingarnar. Stjórn sjóðsins getur hvenær sem 
er heimtað skilriki fyrir þvi, að veðsettum eignum sé vel við haldið og að 
veðið hafi ekki rýrnað.

10. gr.
Verði eigendaskipti að eign, sem veðsett er Fiskveiðasjóði, þá er stjórn 

sjóðsins heimilt að heimta lánið endurgreitt að fullu, eða að nokkru leyti, ef 
henni þykir ástæða til, enda skal bæði seljanda og kaupanda skylt að tilkynna 
sjóðstjórninni eigendaskiptin þegar í stað.

11. gr.
Verð húsa á fasteignum, er Fiskveiðasjóður tekur að veði, skal því 

aðeins teljast til virðingarverðs fasteignarinnar, að húsin séu vátryggð i vátrygg- 
ingarstofnun, er stjórn sjóðsins tekur gilda.

1 reglugerð sjóðsins má ákveða, að Fiskveiðasjóður annist vátryggingar 
þeirra eigna, sem veðsettar eru fyrir láni úr sjóðnum, og innheimti iðgjöldin 
i gjalddögum lánsins, ef stjórn sjóðsins ákveður svo.

12. gr.
Nú er lán úr Fiskveiðasjóði eigi greitt á réttum gjalddaga, eða veðið 

gengnr svo úr sér eða rýrnar að veðgildi, að það eigi er svo tryggt sem vera 
skal, eða nýr eigandi vanrækir að taka lánið að sér, og er þá stjórn sjóðsins 
heimilt að telja eftirstöðvar lánsins komnar í gjalddaga þegar, án uppsagnar.

13. gr.
Þegar lán er komið i gjalddaga, hefir Fiskveiðasjóðurinn heimild til 

að láta selja veðið við opinbert uppboð, án undanfarins dóms, sátta eða fjár- 
náms, samkvæmt tilskipun um fjárforráð ómyndugra, 18. febr. 1847, 10. gr., 
eða láta leggja það Fiskveiðasjóðnum út til eignar, ef þörf er á.

Fiskveiðasjóðurinn þarf ekki að láta neinn vera fyrir sina hönd við 
uppboðið, og skal þar ekki taka mótmæli skuldunauts til greina, nema þau
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séu auðsjáanlega á rökum byggð, og eigi er heldur hægt að stöðva eða ónýta 
uppboðið með neinskonar dómskoti.

Fiskveiðasjóðurinn ber hinsvegar ábyrgð á því, að skuldin sé rétt og 
komin i gjalddaga, og er skuldunaut rétt að höfða mál til endurgjalds á öllu 
þvi, er hann hefir skaðazt á uppboðinu, og öllum málskostnaði að skaðlausu.

Fiskveiðasjóðurinn getur samið svo um við skuldunauta sina, að upp- 
boð á veðsettum eignum megi fara fram i skrifstofu uppboðshaldara.

14. gr.
Nú er skip eða fasteign seld á nauðungaruppboði eða við gjaldþrota- 

skipti, og ber þá uppboðshaldara að rannsaka, hvort eignin er veðsett Fisk- 
veiðasjóðnum, og geta þess i uppboðsgerðinni. Ef svo reynist, skal stjórn 
sjóðsins gert advart svo tímanlega, að bún geti látið fulltrúa sinn vera við 
uppboðið.

15. gr.
Fiskveiðasjóðurinn er undanþeginn (ekjuskatti og öðrum opinberum 

gjöldum og sköttum, hverju nafni sem nefnast. Bækur sjóðsins, ávísanir, skuld- 
bindingar, sem gefnar eru út af sjóðnum og i naini hans, svo og skuldbind- 
ingar, er veita sjóðnum handveðsrétt, eru undanþegnar stimpilgjaldi.

16. gr.
Atvinnumálaráðuneytið hefir á hendi stjórn Fiskveiðasjóðs, þar til 

samningar takast við Útvegsbanka íslands um rekstur sjóðsins, eftir fyrir- 
mælum 10. gr. laga nr. 2 1930. Útlánsfé Fiskveiðasjóðs skal skipt sem jafnast 
eftir bátaútgerð i hverjum hluta landsins.

17. gr.
Reikningar Fiskveiðasjóðs skulu endurskoðaðir af 2 mönnum, er ráð- 

herra skipar. Um störf þeirra og þóknun fyrir þau skal ákveðið í reglugerð 
sjóðsins.

Stjórn sjóðsins skal á hverju miðju reikningsári gefa ráðherra stutt 
yfirlit yfir hag sjóðsins, er birta skal i B-deild Stjórnartíðinda. Auk þess get- 
ur ráðherra, hvenær sem er, krafizt allra upplýsinga um hag sjóðsins.

Eftir hver áramót gefur sjóðstjórnin ráðherra fullkominn, endurskoðaðan 
ársreikning og skýrslu um hag og starfsemi sjóðsins á árinu. Ráðherra úr- 
skurðar ársreikninginn, og skal síðan birta hann i B-deild Stjórnartíðinda.

x 18. gr.
í reglugerð fyrir Fiskveiðasjóðinn má setja þau ákvæði um stjórn 

sjóðsins og starfrækslu, er nauðsynleg þykja, þótt ekki sé sérstaklega gert ráð 
fyrir þeim i þessum lögum, enda fari þau ekki i bág við nein ákvæði 
i lögunum.
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19. gr.
Lög þessi ganga í gildi 1. jan. 1931, og eru þá jafnframt úr gildi numin 

lög nr. 52, 10. nóv. 1905, um stofnun Fiskiveiðasjóðs fslands, og lög nr. 29, 
16. nóv. 1907, um lánsdeild við Fiskiveiðasjóð Islands, svo -og önnur fyrir- 
mæli í lögum, skipulagsskrá og reglugerð, er fara í bág við lög þessi.

Nd. 411. Frumvarp

til laga um mat á kjöti til útflutnings.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1. gr.
Allt kjöt, sem flutt er héðan af landi, skal metið og flokkað eftír teg- 

undum og gæðum af kjötmatsmönnum undir umsjón yfirmatsmanna. Slátrun 
skal fara fram i þrifalegum búsakynnum og svo rúmgóðum, að kjötið geti 
kólnað nægilega fljótt og skemmdalaust. Slátrunin skal vera þrifaleg og kjötíð 
hreint og óskemmt. Flokkun kjötsins skal vera nákvæm, og setur atvinnu- 
málaráðúneytið reglur um meðferð kjötsins, læknisskoðun, frystíngu, söltun 
og umbúðir og allt það, sem viðkemur kjötverkuninni.

2. gr.
Læknisskoðun og stimplun skal fara frain á öllu kjöti, sem til útflutn- 

ings er ætlað, áður en söitun eða frysting fer fram, samkvæmt lögum um 
merking á kjötí, nr. 7, 13. sept. 1912.

Nú reynist ókleift að fá hæfan lækni til stimplunar á einhverjum slátr- 
unarstað, og getur þá stjórnarráðið veitt undanþágu frá stimpluninni fyrir eitt 
ár i senn, en ætið skulu þær tunnur, sem óstimplað kjöt er saltað í, merktar 
sérstöku merki, og setur stjórnarráðið nánari reglur um það.

Frosið kjöt má ekki flytja úr landi, nema það sé áður skoðað af lög- 
giltum iækni. Atvinnumálaráðuneytið getur þó veitt undanþágu frá þessu á- 
kvæði, ef sérstakar ástæður mæla með og yfirmatsmaður á frosnu kjöti mælir 
með undanþágunni.

Læknir getur neitað að stimpla það kjöt, sem bann telur eigi hæft til 
útflutnings sökum megurðar, óhreininda og þess, að illa hefir verið flegið, eða 
annara skemmda. Skal læknir jafnframt tilkynna hlutaðeigandi yfirmatsmanni 
misfellurnar, ef mikil brögð eru að.

3. gr.
Atvinnumálaráðuneytið getur, ef þess er óskað, og samkvæmt tillögum 

yfirmatsmanns, löggilt sláturhús og frystihús, þar sem fé er slátrað og kjötið 
fryst til útflutnings, ef húsin eru svo fullkomin að gerð og öllum útbúnaði,

Alþt. 1930. A. (42. löggjafarþing). 135
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að öruggt þyki, að hægt sé þess vegna að fullnægja itarlegum heilbrigðis- og 
hreinlætiskröfum. Atvinnumálaráðuneytið heldur skrá yfír þessi löggiltu hús, 
þar sem hvert þeirra hefir sérstakt löggildingarmerki.

Sérstaka reglugerð skal setja um allan útbúnað hinna löggiltu húsa.

4. gr.
Hverja saltkjötstunnu skal merkja á efra botn, eðabáða botna, ■ varan- 

legum og glöggum merkjum, bæði einkamerki hvers útflytjanda og tegundar- 
og flokksmerkjum kjötsins. Umbúðir um frosið kjöt skal merkja á sama hátt, 
og ennfremur sé festur merkimiði við hvert krof með greinilegu flokksmerki 
og einkamerki útflytjanda. Á aðra hlið merkimiðans sé prentað læknisvottorð, 
undirskrifað af lækni þeim, sem skoðað hefír kjötið. Atvinnumálaráðuneytið 
setur nánari reglur um merkingu kjötsins og umbúðir.

5.
Atvinnumálaráðuneytið skipar yfirmatsmenn á kjötinu. Skulu þeir 

sýna ábyggileg vottorð um það, að þeir hafi aflað sér þekkingar og æfingar á 
slátrunarstörfum i reglulegu sláturhúsi, ennfremur i meðferð kjöts, niður- 
söltun og frystingu. Þeir mega enga þóknun þiggja, hverju nafni sem nefnist, 
hjá neinum þeim, sem kjöt er metið fyrir, heldur ekki hjá skipstjórum á út- 
flutningsskipum né öðrum, sem við útflutning kjötsins eru riðnir. Ekki mega 
peir heldur hafa með höndum sölu á kjöti4til útlanda né neinskonar milligöngu 
i þvi efni, er þeir hafi hagnað af.

Yfirmatsmenn þessir skulu alls vera 6, og ákveður atvinnumálaráðu- 
neytið umdæmi þeirra hvers' um sig. Að minnsta kosti einn þeirra skal 
hafa yfireftirlit með flokkun og meðferð á frosnu kjöti. Árleg laun yfirmats- 
manns á frosnn kjöti skulu vera 800 krónur, en annara yfirkjötmatsmanna 
600 kr., auk ferðakostnaðar eftir sanngjörnum reikningi, er atvinnumálaráðu- 
neytið úrskurðar. Hvorttveggja þetta, svo og annar kostnaður, er fljóta kann 
af yfirmati kjötsins, greiðist úr rikissjóði.

6. gr.
Lögreglustjóri skipar kjötmatsmenn, einn eða fleiri á hverjum stað, 

þar sem fé er slátrað til útflutnings. Fer um tölu þeirra og val eftir tillögu 
hlutaðeigandi yfirmatsmanns kjötsins i þvi umdæmi, að fengnum tillögum 
forstöðumanna sláturhúsa eða sláturfélaga.

Kjötmatsmenn annast hlntverk það og starf, sem þeim er falið með 
lögum þessum, samkvæmt erindisbréfi.

Kaup kjötmatsmanna á hverjum stað ákveða yfirmatsmenn í sam- 
ráði við forstöðumenn sláturhúsa eða hlutaðeigandi verzlanir, og greiðir út- 
flytjandi kaupið. Eigi mega kjötmatsmenn þiggja neina aukaþóknun eða 
hlunnindi af þeim, er þeir meta hjá eða riðnir eru við útflutning kjötsins, né 
vera þeim háðir á þann hátt, að ætla megi þá hlutdræga i matinu.

Nú vanrækir kjötmatsmaður starf sitt eða leysir það illa af hendi, að 
dómi yfirkjötmatsmanns, og skal yfirkjötmatsmanni þá heimilt að vikja hon-
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um frá um stundarsakir, en tilkynna skal hann hlutaðeigandi lögreglustjóra 
samstundis þessa ráðstöfun, sem þá víkur hinum brotlega matsmanni endan- 
lega frá störfum og skipar annan matsmann i hans stað.

7. gr.
Þar, sem kjöt er bæði fryst og saltað til útflutnings frá sama slátur- 

húsi, getur matsmaður á frystu kjöti einnig haft með höndum mat og eftirlit 
með söltun og annari meðferð á saltkjöti, enda sé þá þessa tvöfalda hlutverks 
getið í erindisbréfi hans.

8. gr.
Atvinnumálaráðuneytið semur erindisbréf fyrir undirmatsmenn og setur 

þar nánari fyrirmæli um flokkun og mat kjötsins, um frystingu kjötsins, söltun 
þess og pæklun, um merking þess, um eftirlit með geymslu þess og útskipun, 
svo og um aðrar skyldur undirmatsmanna.

9. gr.
Kjötmatsmenn og yfirmatsmenn á kjöti skulu, áður en þeir taka til 

starfa, undirrita drengskaparvottorð um, að þeir vilji rækja starf sitt með alúð 
og samvizkusemi og fara eftir reglum þeim, er settar eru um það. Atvinnu- 
málaráðuneytið stilar þeim heitið.

10. gr.
Yfírmatsmenn á kjöti skulu ferðast um umdæmi sitt árlega, helzt á 

timabilinu frá 1. sept. til 31. okt., og koma á hveru stað, þar sem fé er slátr- 
að til útflutnings. Þeir skulu líta eftir húsum þeim, sem höfð eru til slátrunar, 
kjötgeymslu og niðursöltunar, og finna að því við hlutaðeigendur, sem þeim 
þykir ábótavant i þessum efnum. Nú er á einhverjum stað eigi kleift að reka 
sláturfé til sláturhúss, og getur atvinnumálaráðuneytið þá veitt undanþágu 
fyrir 1 ár í senn til þess, að slátra megi fénu úti á góðum blóðvelli, með 
þeim skilyrðum; er yfírmatsmaður setur, til þess að kjötið verði eigi fyrir 
neinum skemmdum, en sé hreint og vel verkað, en slikt kjöt má þó ekki 
flytja út öðruvisi en saltað.

Yfirmatsmaður á frosnu kjöti skal, meðan slátrun stendur yfir að 
haustinu, koma svo oft á hvern slátrunarstað i umdæmi sínu, sem hann telur 
þörf og ástæður leyfa.

Yfirmatsmenn skulu lita eftir þvi, að á hverjum stað séu hæfir menn 
til slátrunarstarfa, kjötmats og kjötverkunar. Þeir skulu hvarvetna leiðbeina 
um slátrun og kjötmeðferð alla og leitast við að koma á sem beztri meðferð 
og fyllstu samræmi í meðferð og frágangi vörunnar. Yfirmatsmenn fá 3 
krónur í dagpeninga fyrir þá daga, sem þeir eru á ferðalagi i framantöldum 
erindum, og telst það með ferðakostnaði.

Atvinnumálaráðuneytið getur kvatt yfirmatsmenn saltkjötsins til funda 
á þeim tima, er þvi kemur saman um við þá, til þess að bera sig saman um 
hlutverk sitt samkvæmt lögum þessum og koma sem beztu samræmi á kjöt- 
matið og önnur störf kjötmatsmanna, ennfremur til þess að vera landsstjórn-
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inni til ráðuneytis um reglur þær, er hún setur um mat og meðferð kjötsins, 
eða um breytingar á þeim reglum, sem i gildi eru.

Raup fyrir þá daga, sem yfirmatsmenn eyða til funda þessara frá 
heimili sinu, greiðist úr ríkissjóði eftir samkomulagi við stjórnarráðið, en um 
ferðakostnaðinn fer samkvæmt 5. gr.

11. gr.
Sá, sem flytur út eða lætur flytja út kjöt til sölu á útlendum markaði 

án þess að gæta fyrirmæla laga þessara um mat, flokkun og merking þess, 
sæti 1000—3000 kr. sektum til rikissjóðs. Með mál út af þessum brotum skal 
farið sem almenn lögreglumál.

Um hegningu fyrir brot kjötmatsmanna og yfirkjötmatsmanna gegn á- 
kvæðum þessara laga fer eftir hinum almennu hegningarlögum.

12. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað og falla þá jafnframt úr gildi lög 

nr. 15, 10. sept. 1919, um mat á saltkjöti tii útflutnings.

Þingskjal 411-413

Nd. 412. Breytingartillaga

vifl frv. til laga um lögskráning sjómanna.

Frá Ólafi Thors.
Viö 9. gr.

a. 2. málsgr. orðist þannig:
Þegar lögskráð er úr skiprúmi, sknln þeir menn, er skrá á nr 

skiprúmi, mæta með sama hætti, ef þeir óska þess og eigi tálma veik- 
indi eða önnnr forföll.

b. Aftan viö greinina bætist ný málsgrein:
Skylt er lögskráningarstjóra að sinna lögskráningn alla virka daga 

frá ki. 9 árd. til kl. 9 siðd., og á helgnm dögum, öörnm en föstndeginnm 
langa og fyrri helgidegi stórbátiðanna, frá kl. 4—6 siðd.

Nd. 413. Frumvarp

tii iaga um lögskráningu sjómanna.

(Eftir 2. umr. i Nd.)

1- gf-
Lögskráning sjómanna er tvennskonar, lögskráning í skiprúm og lög- 

skráning úr skiprúmi.
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2. gr.
Skylt er að lögskrá sjómenn á öllum íslenzkum skipum, sem eru 12 

smálestir brúttó eða stærri.
3. gr

Lögreglustjórar eru lögskráningarstjórar liver í sínu umdæmi. Utan 
heimilisþinghár sinnar er þeim heimilt að fela hreppstjórum að framkvæma 
lögskráningar.

Atvinnu- og samgöngumálaráðunevtið getur skipað sérstaka lögskrán- 
ingarstjóra á þeim stöðum, þar sem ástæða þykir til að létta því starfi af lög- 
reglustjóra. Einnig er lögreglustjóra heimilt að skipa fulltrúa innan heimilisþing- 
hár sinnar, til að framkvæma lögskráningar á hans ábyrgð, ef þess gerist þörf.

Þar sem eigi er öðruvísi ákveðið í lögum þessum fer lögskráning fram 
i því umdæmi, sem skipið þá er statt í.

4. gr.
Lögskrá skal i skiprúm:

1. 1 hvert sinn, er nýr maður er ráðinn á skipið hér á landi.
2. 1 hvert sinn, er nýr maður er ráðinn erlendis á íslenzkt skip. Islenzkur 

ræðismaður lögskráir þá á skipið, ef lil hans næst, en ella skal lögskrán- 
ing fara fram i fyrstu höfn hérlendis, er skipið er afgreitt i eða fermir i 
eða affermir.

3. í hvert sinn, er sjómenn eru ráðnir hér á landi i skiprúm á íslenzku skipi, 
sem statt er erlendis, skulu þeir lögskráðir áður en þeir fara af landi 
burt, og fer lögskráning þá fram þar, sem ráðningarsamningur er gerð- 
ur við þá.

4. I hvert sinn er islenzkur sjómaður er ráðinn á erlent skip hér á landi.
5. 1 fyrsta sinn á hverju almanaksári, er skip er afgreitt eða byrjar ferð 

frá hérlendri höfn, enda þótt engin breyting verði á skipshöfn eða ráðn- 
ingarkjörum hennar.

Nú er ráðningarkjörum sjómanna, sem fyrir eru á skipinu, breytt með 
nýjum samningum, og fer þá um Iögskráningu sem þeir séu ráðnir að nýju 
á skipið.

5. gr.
Lögskrá skal úr skiprúmi í hvert sinn, er vist manns lýkur á skipi, 

hvort sem hann er leystur úr skiprúmi, strýkur af skipi, andast i vistinni eða 
fer með öðrum hætti af skipi. Fari hann af skipi í hérlendri höfn, fer lög- 
skráning fram þar, en ella í fyrstu höfn hérlendis, er skipið er afgreitt í eða 
fermt í eða affermt.

6. gr.
Lögskrá skal alla þá menn, sem ráðnir eru til vinnu á skipi og fara 

eiga með því, hver sem starfi þeirra er. Þó þarf eigi að lögskrá leiðsögumenn, 
eftirlitsmenn með farmi eða verkamenn, er vinna eiga að fermingu eða af- 
fermingu á höfnum innanlands, þó þeir fari með skipinu, enda séu þeim eigi 
ætluð önnur störf.
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7. gr.
Eigi má skipstjóri leggja skipi úr höfn nenia allir þeir skipsmenn, er 

skylt er að lögskrá samkv. 6. gr., hafi áður verið lögskráðir í skiprújn.
Nú ber svo til, að leggja þarf skipi úr höfn, til fiskiveiða hér við land 

eða annara ferða innanlands, á þeim tíma, er skrifstofa lögskráningarstjóra 
er lokuð og lögskrá þarf einn mann eða fleiri í skiprúm, og er þá rétt, að þeir 
fari með skipinu ólögskráðir, enda hafi skipstjóra eigi verið kunnugt um, að 
lögskrá þyrfti þá, áður en skrifstofu lögskráningarstjóra var lokað. Skip- 
stjóri skal þó, áður en hann lætur úr höfn, tilkynna lögskráningarstjóra bréf- 
lega nöfn og heimili hinna ólögskráðu manna, svo skal hann og rita nöfn 
þeirra og ráðningarkjör á það samrit skipshafnarskrár, er 'hann hefir á skip- 
inu. Þegar skipið næst kemur til hérlendrar hafnar, skal skipstjóri lögskrá 
menn þessa i skiprúm. Nú er sú ákvörðun tekin, eftir að skipið lætur úr höfn, 
að það fari til útlanda, og má þá enginn skipsmanna vera ólögskráður, þeirra 
er skylt var að lögskrá samkv. 6. gr.

8. gr.
Skipstjóra er skylt að sjá um, að skipsmenn séu lögskráðir i skiprúm 

og úr skiprúmi. Nú er svo ástatt sem segir í 3. lið 4. gr., og er skipstjóri eigi 
staddur þar sem lögskráning á að fara fram, og skal þá útgerðarmaður sjá 
um, að lögskráð sé.

9. gr.
Þegar lögskráð er i skiprúm, skulu menn þeir, er lögskráðir skulu, 

mæta sjálfir hjá lögskráningarstjóra ásamt skipstjóra, eða útgerðarmanni 
eða umboðsmanni hans, er svo stendur á sem segir í niðurlagi 8. gr. Nú er 
sá maður, er lögskráður skal, ráðinn á skipið af öðrum en skipstjóra eða út- 
gerðarmanni, og skal þá sá maður, er réði hann, mæta við lögskráningu hans 
og undirrita ráðningarsamninginn í skipshafnarskrá og viðskiptabók.

Þegar lögskráð er úr skiprúmi, skulu þeir menn, er skrá á úr skiprúmi, 
mæta með sama hætti, ef þeir óska þess og eigi tálma veikindi eða önnur forföll.

Skylt er lögskráningarstjóra að sinna lögskráningu alla virka daga frá kl. 
9 árd. til kl. 9 síðd., og á helgum dögum, öðrum en föstudeginum langa og fyrri 
helgidegi stórhátíðanna, frá kl. 4—6 síðd.

10. gr.
Við lögskráningu í skiprúm skal skipstjóri sýna:

1. Skipstjóraskirteini sitt.
2. Mælingarbréf skipsins og haffærisskírteini.
3. Atvinnuskírteini þeirra manna, er lögskráðir eru og skírteini þurfa að 

lögum lil þess að mega gegna stöðu þeirri á skipinu, sem þeir eru 
ráðnir tiL

4. Skipshafnarskrá og aukaskrá, ef hún hefir verið gerð.
5. Viðskiptabækur þeirra manna, er lögskráðir skulu.
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Við lögskráningu úr skiprúmi skal liann sýna skipshafnarskrá og sjó- 
ferðabækur.

11- gr.
Þegar lögskráð er í skiprúm, skai lögskráningarstjóri rannsaka, hvort 

nokkuð í framlögðum skjölum sé því til fvrirstöðu, að menn þeir, sem skráðir 
skulu, megi vera á skipinu eða i þeirri stöðu, sem þeir eru ráðnir til. Reyuist ein- 
hverju áfátt í þessu efni, skal hann neita að lögskrá þá menn, sem svo er ástatt um.

12. gr.
Þegar skipsmenn allir eru skráðir í skiprúm i senn, samkv. 5. lið 4. gr. 

eða endranær. skal skipstjóri láta gera skipshafnarskrá í tveimur sam- 
hljóða eintökum. Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið setur reglur um gerð 
skipshafnarskrár. Nú eru nýir menn lögskráðir í skiprúm eftir að skipshafn- 
arskrá er gerð, og skal þeim þá bætt við á skrána meðan hún endist, en á 
aukaskrá, sé hún fullrituð, og skal þess þá getið á aðalskránni, að aukaskrá 
hafi gerð verið.

13. gr.
Um viðskiptabækur og sjóferðabækur skipsmanna fer eftir ákvæðum 

sjómannalaganna og reglugerða þeirra, er settar verða samkvæmt þeim, sbr. 
og um sjóferðabækur lög nr. 40, 19. júní 1922, 20. gr.

14. gr.
Lögskráningarstjóri skal gæta þess, að skilríki þau öll, sem nefnd eru 

í 10. gr., séu fyrir hendi, er lögskráð er. Hann skal og gæta þess, að ritað sé í 
skipshafnarskrá og í yiðskiptabók allt það, er þar skal ritað lögum sam- 
kvæmt, og að eigi sé ósamræmi milli þeirra. Komist hann að raun um, að 
misbrestur sé á þessu, skal eigi lögskráð fyrr en úr þvi er bætt, en ella ritar 
hann vottorð sitt um lögskráninguna á skjöl þessi.

15. gr.
Þegar lögskráð er í skiprúm, skal lögskráningarstjóri lesa upp ráðn- 

ingarsamninginn í viðskiptabókinni eða skipshafnarskránni fyrir þeim, sem 
lögskráður skal, og spyrja hann að þvi, livort liann sé samþykkur samningn- 
um. Nú eru einhver þau ákvæði í samningnum, er lögskráningarstjóra virð- 
ist vera óvenjuleg, eða frábrugðin því, sem almennt tíðkast, og skal hann þá benda 
aðila á þau. Takist það eigi og vilji báðir aðiljar hlíta samningnum eins og 
hann er, skal lögskráning fara fram, ef samningurinn brýtur eigi í bág við 
lög; en lögskráningarstjóri skal þá rita athugasemd í viðskiptabókina og á 
skipshafnarskrána um það, hvað honum þótti athugavert við samninginn.

16. gr.
Skipstjóra á öðru skipi en íslenzku fiskiskipi er skylt að liafa gert upp 

reikning þess manns, er úr skiprúmi skal skráður, áður en lögskráning hans úr 
skiprúmi fer fram. Nú er maður ráðinn ó skip í þjónustu annars en útgerðar-
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manns, og skal þá sá, er hann vann hjá, hafa gert upp reikning hans, áður en hann 
er lögskráður úr skiprúmi. Hvor aðili um sig getur krafizt þess, að lögskrán- 
ingarstjóri geri reikninginn upp eða rannsaki hann. Nú greinir aðila á um 
reikningsgerðina, og skal lögskráningarstjóri þá leita um sættir með þeim. 
Takist eigi sættir, getur hvor aðili um sig krafizt þess, að lögskráningarstjóri 
leggi úrskurð á málið. Úrskurði hans getur hvor aðili um sig skotið til sjó- 
dóms, og skal þá fé það, er aðila greinir á um, falið lögskráningarstjóra til 
geymslu, þar til fullnaðardómur hefir gengið um málið.

17. gr.
Nú er sjómanni heitið hluta af afla skips, farmgjaldi eða öðrum tekj- 

um af ferðinni, eða af ágóða útgerðarmanns af útgerðinni, og þetta kaup hans 
verður eigi ákveðið áður en hann er skráður úr skiprúmi, og þarf þá eigi að 
gera reikning hans upp, að því er til þess hluta kaupsins tekur, um leið og 
hann er skráður úr skiprúminu. Útgerðarmaður skal, er þannig stendur á, 
hafa gert sjcmanninum reikningsskil, áður en 3 mánuðir eru liðnir frá því 
að sjómaðurinn var skráður úr skiprúmi. Vilji sjómaðurinn ekki hlíta reikn- 
ingsskilunum, getur hann lagt málið undir lögskráningurstjóra samkvæmt því, 
sem segir í 16. gr.

18. gr.
Geti sjómaður eigi tekið á móti sjóferðabók og viðskiptabók sinni er hann 

er lögskráður úr skiprúmi, skal afhenda þær lögreglustjóra til varðveizlu og ráð- 
stöfunar.

19. gr.
Um skil skipstjóra á kaupi, sem haldið er eftir samkv. 62. gr. sjó- 

mannalaganna, fer eftir 69. gr. sömu laga.

20. gr.
Þegar lögskráningarstjóri hefir ritað vottorð sitt um lögskráninguna á 

skipshafnarskrána, afhendir hann skipstjóra annað samrit hennar, en heldur 
liinu eftir sjálfur.

Nú fer lögskráning síðar fram í öðru umdæmi en þar, sem það samrit 
skipshafnarskrár, er lögskráningarstjóri hélt eftir, er geymt, og skal þá lög- 
skráningarstjóri sá, er síðar lögskráir, halda eftir samriti af því, sem ritað 
er á samrit skipstjóra, eða á aukaskrá, hafi hún verið gerð, við hina síðari 
lögskráningu.

Nú skýrir skipstjóri frá því við lögskráningu, að skipshafnarskrá sín 
sé glötuð, og lögskráningarstjóri hefir eigi samrit hennar, og skal þá lög- 
skráningarstjóri leggja fyrir skipstjóra að láta gera nýja skipshafnarskrá. 
Skal lögskráningarstjóri þá rannsaka, hvort hin nýja skrá sé rétt, með sam- 
anburði á henni við viðskiptabækur skipsmanna og önnur skilríki þeirra og 
með því að láta þá sjálfa skýra frá ráðningarkjörum sinum. Eigi að skrá'alla 
skipsmenn úr skiprúmi, þarf að gera nýja skrá, en lögskráningarstjóri
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skal þá rannsaka þau atriði, er lögskráningin gefur tilefni til, með þeim 
hætti, er áður var sagt.

21. gr.
Nú verða skipstjóraskipti á islenzku skipi, og skal lögskráningarstjórl 

þá kveðja báða skipstjórana til sín, ef þess er kostur. Skal þá afhenda hin- 
um nýja skipstjóra öll skjöl þau, er skipinu eiga að fylgja og fyrirrennari 
hans hafði undir höndum, jafnframt því að hann er lögskráður á skipið.

22. gr.
Lögskráningarstjóri skal jafnan, er lögskráning fer fram, rannsaka, 

hvort farið hefir verið eftir fyrirmælum laga um lögskráningu. Ef ætla má, 
að lögbrot hafi verið framið, skal hann gera þær ráðstafanir, sem með þarf 
til þess að ábyrgð verði komið fram fyrir brotið. Nú er lögskráningarstjóri 
eigi jafnframt lögreglustjóri, og skal henn þá tafarlaust tilkynna hlutaðeig- 
andi lögreglustjóra þessa málavexti.

23. gr,
Lögskráningarstjóra er skylt að hafa jafnan nægar birgðir af við- 

skiptabókum sjómanna, sjóferðabókum og skipshafnarskrám. Ef skipstjóri 
óskar þess, er lögskráningarstjóra skylt að fylla skjöl þessi út fyrir hann.

Fyrir störf þau, er lögskráningarstjóri innir af höndum samkvæmt lög- 
um þessum, svo og fyrir viðskiptabækur, sjóferðabækur og skipshafnarskrár, 
skal greiða gjald samkvæmt gjaldskrá, er atvinnu- og samgöngumálaráðu- 
neytið setur. Lögskráningarstjóri innheimtir gjöld þessi, og renna þau í rikis- 
sjóð. Gjald fyrir sjóferðabók greiðir hlutaðeigandi sjómaður sjálfur. 
Gjald fyrir aðstoð við reikningsgerð greiðir sá, er hennar óskar, en önnur 
gjöld greiðir skipstjóri fyrir hönd útgerðarmanns.

24. gr.
Brot gegn lögum þessum varða 50—500 króna sektum, ef ekki liggur 

þyngri refsing við brotinu samkvæmt öðrum lögum. Sektirnar renna i ríkis- 
sjóð.

25. gr.
Mál út af brotum gegn lögum þessum sæta meðferð almennra lög- 

reglumála.

26. gr.
58. gr. laga nr. 27, 27. júní 1921, er úr lögum numin.

27. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1931.

Alþt 1930. A. (42. löggjafarþing). 136
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Nd. 414. Breytingartillaga

við frv. til 1. nm iögskráning sjómanna.

Frá Áigeiri Ásgeirssyni.

Við 9. gr. Þriðju málsgr. skal orða svo:
Lögskráningarstjóra ber að sýna alla liporð nm iögskráningu ntan

venjnlegs starfstíma, þegar nanðsyn krefnr. í Reykjavik skal lögskrán- 
ingarstjóri sinna lögskráningn alla virka daga frá kl. 9 árd. til kl. 9 
síðd., og á helgnm dógnm, öðrnm en föstndeginnm langa og fyrra 
helgidegi stórhátiða, frá kl. 4 til kl. 6 siðd.

Nd. 415. Nefndarálit

nm frv. til laga nm viðanka og breyting á lögnm nr. 31, 7. mai 1928, nm heim- 
ild handa rikisstjórninni til rikisrekstrar á útvarpi.

Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.

Nefndin hefir ekki orðið sammála nm afgreiðsln þessa máls. Meiri hl. 
(HV, HStef og HJ) leggnr til, að frv. verði samþ. með nokkrnm minni háttar breyt- 
ingnm. Minni hi. (ÓTh og SE) er á móti frv. og mnn leggja til, að það verði fellt.

Þan ákvæði i þessn frv., sem mestnm ágreiningi mnnn valda, eru nm 
fyrirkomnlag á stjórn ntvarpsins og nm heimild til rikiseinkasöln á útvarpstækjnm.

Nefndin hefir fengið nmsögn nm frv. frá útvarpsráðinn, simaverkfræð- 
ingnnm, landssimastjóranum og ntvarpsstjórannm. Meiri hluti útvarpsráðsins, 
símaverkfræðingnr og útvarpsstjóri leggja til, að stjórn útvarpsins sjálfs sé í hönd- 
nm útvarpsráðs og útvarpsstjóra. Hvað hinn tekniska rekstnr snertir, teknrsima- 
verkfræðingnr það beinlinis fram, að hann sjái ekkert þvi til fyiirstöðn, að út- 
varpið sjálft annist hann, og jafnvel að slíkt skipulag geti verið nanðsynlegt. 
Landssfmastjóri og minni hlnti útvarpsráðsins telja hinsvegar óráðlegt að aðskilja 
hinn tekniska rekstnr útvarpsins frá landssímannm. Meiri hl. nefndarinnar sér 
ekkert þvi til fyrirstöðn, að sameiginleg vélgæzla verði höfð, ef hagkvæmt þætti, 
þó stofnanirnar sén hver annari óháðar.

Útvarpsráð og útvarpsstjóri leggja eindregið til, að einkasala á útvarps- 
tækjnm verði tekin opp. Landssfmastjórí telor hinsvegar ýmislegt athngavert við 
einkasölnna, sérstaklega hvað snertir ákvæði 14. gr. frv. nm verðlag & útvarps- 
tækjnm. Meiri hl. nefndarinnar telnr, að fengnnm npplýsingnm, varhngaverða þá 
verðhækknn útvarpstækja, sem myndi leiða af samþykkt 15. gr. óbr., og’kemur því 
með brtt þar að lútandi.

Meirí hl. nefndarinnar telnr vafasamt, að rétt sé að fjölga mönnnm í út- 
varpsráðinn, en mnn þó ekki koma með neina breytingn við það.
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Af framanrituðum ástæðnm leggur meiri hl. nefndarinnar til, að frv. verði 
samþykkt með þessum

BREYTINGUM:

1. Við 1. gr. Fyrir »útvarpsstöð« komi: skipulag og rekstur útvarps.
2. Við 4. gr. Fyrir »útvarpsstöðvarinnar« i fyrstu málsgr. komi: útvarpsins.
3. Við 5. gr. Siðari málsliður fyrri málsgreinar orðist svo:

Skal honnm falið að annast allt, er lýtur að nmsjón og rekstri út- 
varpsins (sbr. þó 3. gr.) og hafa á hendi allar fjárreiður þess og reikningshald.

4. Við 6. gr. Greinin orðist svo:
6. gr. orðist- svo: Til þess að standa straum af rekstri útvarpsins 

skal greiða til þess árlegt afnotagjald af hverju útvarpstæki i landinu. At- 
vinnumálaráðherra ákveður afnotagjaldið um eitt ár í senn, að fengnum til- 
lögum útvarpsráðs og útvarpsstjóra. Heimilt er atvinnnmálaráðherra að fela 
pósthúsnm og póstafgreiðslum landsins að annast innheimtu á ársgjöldum 
útvarpsnotenda samkvæmt nánari fyrirmælum i reglugerð.

Útvarpsstjóri semnr i tæka tið ár hvert fjárhagsáætlnn nm rekstnr 
útvarpsins, og skal hún send atvinnumálaráðuneytinu til samþykkis.

5. Við 7. gr. Greinin orðist svo:
7. gr. orðist svo: Eftir að lög þessi öðlast gildi og útvarpið er tekið 

til starfa, má enginn nota viðtæki fyrir útvarp, nema tilkynnt sé útvarps- 
stjórninni og lögboðið gjald greitt af tækinn. Hvert það útvarpstæki, sem 
ekki hefir verið tilkynnt útvarpsstjórn, skal upptækt vera, og rennur and- 
virðið til útvarpsins.

6. Við 8. gr.
a. Fyrir »Útvarpsstöðin« í upphafi greinarinnar komi: útvarpið.
b. Fyrir »útvarpsstöðvarinnar« I siðari málslið fyrri málsgreinar komi: út- 

varpsins.
7. Við 9. gr.

a. Fyrir »útvarpsstöðinni« i fyrri málsgrein komi: Útvarpinu.
b. Fyrir »útvarpsstöðvarinnar« I siðari málsgrein komi: útvarpsins.

8. Við 10. gr.
a. Fyrir »útvarpsstöðinni« i fyrri málslið fyrri málsgreinar komi: útvarpinu.
b. Fyrir »útvarpsstöðinni« i siðari málslið fyrri málsgreinar komi: útvarpinu.

9. Við 11. gr. Fyrir »útvarpsstöðinni« i upphafi greinarinnar komi: útvarpinu.
10. Við 14. gr.

a. Orðin »Söluverð á útvarpstækjum . . . í nágrannalöndunumc falli niður.
b. Fyrir »útvarpsstöðvarinnar« i siðustu málsgrein komi: útvarpsins.

Alþingi, 3. april 1930.

Halldór Stefánsson, Hannes Jónsson, Héðinn Valdimarsson.
form. fundaskr., frsm.
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Fylgiskjal I.

ÚTVARPSRÁÐIÐ.

Reykjavík, 19. marz 1930.

Út af bréfi háttvirtrar fjárhagsnefndar i gær hefir útvarpsráðið á fundi 
sinum i dag samþykkt svofellda ályktnn:

1. Útvarpsráðið telur ekki ástæðu til, að fjölgað sé í útvarpsráðiuu að svo 
stöddu, en lætur það atriði ekki frekar tii sin taka.

2. Útvarpsráðið er á einu máli um það, að leggja fjárreiður allar og reiknings- 
hald vegna stöðvarinnar og útvarpsins undir útvarpsstöðina. Dr. Alexander 
Jóhannesson er á móti þvi, að verkfræðileg yfirstjórn sé tekin undan lands- 
simannm, en Helgi Hjörvar og Páll ísólfsson eru því meðmæltir, ef engar 
sérstakar verkfræðilegar ástæður eru þvi til fyrirstöðu.

3. Um einkasölu á útvarpstækjum visar útvarpsráðið til fyrri tillagna sinna. 
Útvarpsráðið telur æskilegt, að tillagna þess verði leitað á sínum tima, er 
ákvörðnn verður tekin um, hvernig einkasölunni verði fyrir komið.

Petta er nefndinni hér með tjáð.

Virðingarfyllst 

Helgi Hjörvar.
Alexander Jóhannesson.

Til

fjárhagsnefndar neðri deildar.

Fylgiskjal II.

SÍMAVERKFRÆÐINGURINN.
Reykjavík, 22. marz 1930.

Með bréfi, dags. 17. þ. m., hefir fjárhagsnefnd Nd. Alþingis óskað um- 
sagnar minnar um breytingar á útvarpslögunum, sem felast i frv. á þskj. 238.

Breytingar þessar, sem frv. fer fram á, virðast mér yfirleitt til bóta, enda 
miða þær að þvi að gera stofnunina heilsteyptari.

Til þess að geta myndað sér skoðun um hið heppilegasta skipulag út- 
varpsins, ei nauðsynlegt að gera sér fyrst grein fyrir aðaldráttunum i rekstri 
fyrirtækisins og i hverju hann er fólginn. Skal þvi hér stuttlega á það minnzt.

Útvarpsstengurnar ' verða reistar uppi á Vatnsendahæð, um 9 km. frá
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Reykjavik, og þar verða sjálfar sendivélarnar { dálitlu húsi og 1 eða 2 menn til 
að hirða þær og gæta þeirra meðan útvarpað er. Þaðan liggur svo jarðstrengnr 
til Reykjavíkur, og eftir taonum berst til útvarpsvélanna allt það, sem útvarpað 
er, hvort heldur söngur eða tal, frá tækjunum í Reykjavik, en þar er fyrirtæk- 
inu ætlað aö hafa baekistöð sína, í hinni nýju landssímastöðvarbyggingu, að mestu 
eina haeð hússins. Þar verður útvarpssalur (studio), þar sem hljómleikar, söngur, 
fyrirlestrar, upplestur o. fl. fer fram. Þó er bægt að tengja útvarpsstrenginn við 
taugar þaðan til ýmissa staða, svo sem til kirkna, fyrirlestrarsala o. fl„ óg verð- 
nr þá að flytja á þá staði mikrofóninn (hljóðnemann), en það er tæki það, sem 
tekur á móti sjálfu talinu eða söngnum.

í húsakynnum útvarpsins i Reykjavik situr útvarpsstjóri, verkfræðingur 
útvarpsins, gjaldkeri og annað skrifstofu- og aðstoðarfólk eftir þörfum. Útvarps- 
ráðið heldur þar einnig fundi sina.

Samkvæmt skipulagi þvi, sem lagt er til grundvallar umræddu lagafrv., 
yrði fyrirkomulag rekstrarins i stuttu máli sem bér segir:

Útoarpsstjóri stjórnar fyrirtækinu sem sjálfstæðri stofnun. Útvarpsefni 
ræður útvarpsráðið með útvaipsstjóra sem nokkurskonar framkvæmdarstjóra.

Verkfrœðingur átoarpsins er útvarpsstjóra til aðstoðar og gegnir sförfum 
útvarpsstjóra i forföllum hans. Hann hefir á hendi nmsjón með öllum teknisk- 
nm rekstri fyrirtækisins, umsjón með gæzlu og aðgerð á vélum og tækjum, sér 
um lagningar tauga i hús þau, sem útvarpað skal úr, gerir nauðsynlegar mæl- 
ingar o. fl. Verði einkasölu á viðtökutækjunum komið á, annast hann val á 
tækjum, prófun tækja, kennslu i meðferð tækja, sér um aðgerð tækja o. fl. Undir 
hann heyrir sérstaklega vélamaðurinn eða mennirnir, sem gæta vélanna i stöð- 
inni á Vatnsendahæðinni. Hann ferðast út um land til leiðbeininga og til að 
kynna sér móttökuskilyrði á ýmsum stöðum og mæla sviðstyrkleika stöðvar- 
innar. Ennfremur hefir hann gát á truflunum við útvarpsmóttöku og sér um, að 
úr þeim verði bætt, og mælir og leiðbeinir i þvi efni, bæði i Reykjavik og úti 
um land. Þetta sfðastnefnda atriði er þýðingarmikið og tímafrekt, enda er nú 
illa ástatt i þvi tilliti, bæði hér i Reykjavík og viða úti um land.

Gjaldkeri og aðrir starfsmenn útvarpsins hafa með höndum önnur rekstrar- 
störf fyrirtækisins, og er óþarfi að rekja það nánar hér. Dvel ég helzt við hin 
verkfræðilegu atriðí málsins, enda geng ég út frá, að umsagnar minnar hafl 
verifl óskað aðallega á þvi sviði.

Ekkert virðist mér því til fyrirstöðu, að útvarpið ráði sjálft ráðum sin- 
um — landssimanum óháð — að þvi er hinn tekniska rekstur snertir, þar sem 
það verður hvort sem er að hafa sérfræðing (verkfræðing) i þjónustu sinni, þvi 
eins og að framan er sýnt fram á, gerir sjálfur reksturinn og líka tækjaverzlunin 
þetta nauðsynlegt, og það alveg eins þótt einhverjum öðrum yrði falin sjálf 
tækjasalan. Álit ég mjög hæpið, að nokknð sparaðist við það, að hinn tekniski 
rekstur yrði látinn heyra undir landssímann (þ. e. s(maverkfræðinginn), þvi hann 
yrði þá að hafa aðstoðarmann, sem sérstaklega hefði þessi útvarpsstörf með 
höndum. Starf hans við simann er nú þegar orðið svo umfangsmikið, að hann 
verður að hafa aðstoðarmenn.

Þar sem ætlazt er til, að útvarpið — i stað landssimans nú — taki að
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sér fyrir veðurstofuna útsendingu veðurskeyta til útlanda, eða að veðurstofan 
noti útvarpsstöðina til þess, þá verðnr það mál landssfmanum hvort sem er óvið- 
komandi og mælir frekar með en móti sjálfstæði stofnunarinnar.

Að svo miklu leyti, sem útvarpsstöðin á nm leið fyrst nm sinn að vera 
varastöð fyrir loftskeytasendingar til útlanda við sæsimabilanir, verðnr hvort sem 
er að vera samvinna milli útvarpsstjóra og' landssimastjóra nm það i hvert skipti, 
og getnr stöðin notazt til þess alveg eins hvort heldnr vélgæzlan á útvarpsstöð- 
inni stfcndur nndir útvarpsstjórninni eða landssimastjórninni, þvi sjálf skeyta- 
sendingin (simritunin) mnndi fara fram á landssimastöðinni hér i bænum og 
berast eftir strengnum beint til sendivélanna i stöðinni á Vatnsendahæðinni.

Komi til þess, að landssiminn sfðar starfrækti loftskeytastöð á sama stað 
og útvarpsstöðin og ef til vill í sömn byggingu, þá er hið sama að segja nm 
það, að tæplega væri meiri ástæða til að blanda þeim rekstri saman þar heldur 
en inni i bænnm, þar sem útvarpi og landssfma er ætlað að vera nndir sama 
þaki, enda mnndi einnig svo nm loftskeytarekstnrinn, að eingöngn vélgæzlan yrði 
inn frá, en >lyklarnir< værn i latidssimastöðinni, þar sem sjálf sendingin færi 
fram. En fari svo, að bagnaður virtist að sameiginlegri vélgæzln, þá ætti ekkert 
að vera þvi til fyrirstöðn, að svo gæti orðið, þótt stofnanirnar værn hvor annan 
óháðar, enda er atvinnnmálaráðnneytið þar sameiginlegnr yfirráðandi. Virðist 
sfzt ástæða tii að ætla, að það gengi verr heldur en t. d. þar sem sami maðnr er 
bæði póst- og simastjóri nndir tveim sjálfstæðnm stofnnnnm. En ef þess þætti 
þörf, mætti skjóta því inn í 5. gr. laganna: að ef loftskeytastöð yrði starfrækt á 
sama stað og útvarpsstöðin, og hagnaðnr virtist að því að hafa sameiginlega 
vélgæzln, þá væri ráðherra heimilt að fela landssímanum vélgæzln útvarps- 
stöðvarinnar.

Út á við (gagnvart útlöndnm og á alþjóðafnndnm um útvarpsmál) er 
eðlilegast, að útvarpsstjóri komi fram fyrir hönd útvarpsins og rikisstjórnarinnar, 
og verkfræðingnr útvarpsins, ef verkfræðilegrar aðstoðar þarf í þeim efnnm.

G. Hlfðdal.
Til

fjárhagsnefndar Nd. Alþingis.

Fylglskjal III.

LANDSSÍMASTJÓRINN
Reykjavik, 22. marz 1930.

Sem svar við bréfi fjárhagsnefndar Nd. Alþingis, dags. 17. þ. m., leyfi ég 
mér að gera eftirfarandi athngasemdir við frnmvarp til laga nm viðanka og 
breytingn á útvarpslögnnnm:

Rekstnr útvarps greinist aðallega í:
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1. Það, er lýtnr að hinu útvarpaða efni, svo sem val þess, ráðning fyrirlesara 
eða listamanna, nmsjón með, að þeir flytji fyrirlestra o. s. frv. á réttnm tima 
i útvarpssalnnm, tilkynning til notendanna, hverju á að útvarpa o. s. frv.

2. Fjárhagsstjórn.
3. Innheimtnr, greiðslnr, reikningshald o. s. frv.
4. Stjórn útvarpstækja og tilheyrandi véla.

Hvern þessara fjögnrra liða má aðskilja frá hinnm og fela öðrnm aðila 
án þess að nokknr rnglingnr komi á starfsrækslnna eða að ábyrgðin hvili ekki 
á ákveðnnm mönnnm.

I lögnm nr. 31, 7. mai 1928, vorn 1. og 2. liðnr lagðir nndir útvarpsráð, 
sem hafði útvarpsstjóra sér til aðstoðar, en 3. og 4. liðnr nndir landssfmann.

í breytingafrnmvarpi þvi, er nú er fram komið, ern allir fjórir liðir lagðir 
nndir útvarpsráð og útvarpsstjóra.

Innheimta, greiðslnr og reikningshald var npphaflega lagt nndir lands- 
simann, bara af þvi það þótti mega spara talsvert fé með þvi, en landssiminn, 
sem sliknr, hefír engan sérstakan hag af að halda þvi.

Allt öðrn máli gegnir nm nmsjón útvarpstækjanna, og er það skoðnn 
min, að ekki sé mögnlegt, ef vel á að fara, að aðskilja verkfræðilega yflrstjórn 
loftskeytastöðva og útvarpsstöðva, enda mnn það fyrirkomulag hvergi þekkjast í 
heiminnm, ekki einn sinni þar sem útvarpið er rekið af einkafélögnm, þvi jafnvel 
þar, sem lengst er gengið, er verkfræðileg yfirstjórn útvarps- og loftskeytatækja i 
landinu nndir sama embættismanni, þótt þeir starfsmenn, er annast daglega rekst- 
nrinn, sén ráðnir og lannaðir af einkafélögum.

Útvarps- og loftskeytastöðvar eru að kalla má byggðar eins; þær senda 
frá sér samskonar sveiflnr, og trnfla hver aðra, ef þær ern nálægt hver annari 
eða nota sömn eða likar öldnlengdir á sama tima, nema sérstaklega sé til hagað. 
Sömn alþjóðareglngerðir ern bæði fyrir loftskeyti og útvarp, sömn alþjóðafnndir 
ræða hvorttveggja í einn, þvi ef þetta væri ekki skipnlagt í sama kerfi, trnflaði 
það hvort annað.

Ef land vort ætlaði, fyrst af öllnm, að taka npp það skipnlag, að tveir 
jafnréttháir aðilar ættn hver i sinn lagi að semja nm notknn öldnlengdanna út 
á við, og báðir að hafa nmsjón með, að alþjóðareglngerðnm væri hlýtt i land- 
inu, þá má búast við miklnm glnndroða, ef þeir af tilviljnn værn ekki á alveg 
sama máli. Annars væri lika óvist, hve slæmar afleiðingar það gæti haft, ef farið 
væri að semja við alþjóðabandalagið af tveim aðiljmn, er ekkí værn innbyrðis 
sammála.

Ennfremnr er hér sérstaklega margt annað, sem gerir það nanðsynlegt 
að hafa stjórn tækjanna nndir landssimannm. Það er tilætlnnin, að útvarpsstöðin 
verði jafnframt notnð til skeytasendinga, fyrst og fremst v.eðnrskeyti oft á dag, 
og svo önnnr skeyti, þegar önnnr sambönd bila. Ank þess ern talsverð likindi 
til, að hér verði innan skamms sett npp stnttbylgjn-Ioftskeytastöð til að annast 
skeyta- og talsamband við önnur lönd, og þá hætt við að nota sæsimann, og er 
hægt að koma þessari stöð fyrir i húsi útvarpsstöðvarinnar. Ennfremnr er ekki 
ósennilegt, að hægt verði að flytja loftskeytastöðina, sem nú er á Melnnnm og
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sem annast skipaviðskiptin, þangað líka. Gæti þá sami maður gætt allra stöðv- 
anna þriggja, en húsið og lódin á Melunum losnaði.

Enn er eitt atriði. Útvarpssalurinn og magnararnir fyrir hann eiga að 
vera i hinu nýja húsi landssimans við Austurvöll, og útvarpið hefir ekki ráð á 
að hafa sérstakar línur alstaðar til að leiða útvaipið eflir, sem ekki komi ná- 
lægt línum landssimans. Þessar línur verða að vera færar um að leiða útvarp 
án þess að bjaga tónana allt of mikið eða blanda þá sterkum truflunum; og til- 
högun i húsi landssimans verður að vera þannig og svo um tæki hans búið, 
að útvarpið sé ekki stórskemmt með truflunum þaðan. Þetta verður vart séð um 
nema af manni, sem bæði þekkir gerð útvarpstækjanna og hvernig linur og 
tæki landssfmans eru.

Hr. simaverkfræðingur Gunnlaugur Briem, er til þessa hefir haft með 
undirbúning útvarpsstöðvarinnar að gera, hefir tjáð mér, að hann telji ekki fært, 
eins og hér standa sakir, að aðskilja verkfræðilega yfirstjórn útvarps- og loft- 
skeytatækja i landinu.

Ég verð þvi eindregið að ráða frá að taka 4. iið undan landssimanum.
Annars vil ég gera eftirfarandi athugasemdir við breytingafrumvarpið 

eftir röð greinanna:
1. gr-

Mér þykir óheppilegt að nota hér orðiu »Um útvarpsstöð«, þar eð »út- 
varpsstöðc samkvæmt mæltu máli allra landa á eiginlega. aðeins við senditækin, 
en þau gætu siðar orðið hér fleiri en eitt. Vildi ég þvi leggja til, að i þess stað 
kæmi: »Um útvarp* eða »Um skipulag og rekstur útvarps*.

2. gr.
Samkvæmt þvi, sem að framan er sagt, vil ég fastlega ráða frá að fella 

niður 2. gr. laganna að þvi er stöðvartækin snertir. Hinsvegar virðist ekkert 
nema kostnaðarauki vera þvi til fyrirstöðu að taka innheimtu, greiðslur og reikn- 
ingshald undan landssimanum.

3. gr.
Mér virðist það ekki myndi verða til bóta að fjölga mönnum i útvarps- 

ráði að sinni, en hins vegar vildi ég ráða til að breyta ákvæðinu i 4. gr. lag- 
anna um fulltrúa notendanna, þannig að einn af þrem mönnum í útvarpsráði 
skuli valinn af notendum, t. d. með skriflegri atkvæðagreiðslu eða á annan 
hátt, þvf það er óvist, að nokkurntima náist 4. hluti notendanna i eitt félag.

4. gr.
Afstaða útvarpsstjóra til útvarpsráðs virðist vera óljós. í slaðinn fyrir 

»útvarpsstöðvarinnar« i 3. linu komi »útvarpsins«.

5. gr.
Samkvæmt þvf, sem að framan er skýrt frá, vil ég leggja til, að hér 

verði tekið fram, aft umsjón og rekstur stöðvartækjanna skuli falin landssiman- 
um, sbr. 2. gr, t stadinn fyrir »útvarpsstöðvarinnar« i 3. og 6. línu komi »út- 
varpsinsa.
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6. gr.
1 stað »útvarpsstöðvarinnar« i 1. línu komi »útvarpsins«, og í stað »stöðv- 

arinnar* i 5. línn komi »útvarpsins«.

7. gr.
í staðinn fyrir »stððin« í 1. línn komi »útvarpið«, og i stadinn fyrir »nt- 

varpsstöðinnic i 2. og 4. linn komi »útvarpsstjórninni«, og i staðinn fyrir »stöðv- 
arinnar* i 5. línn komi »útvarpsins«.

8. og 9. gr.
falli niður, sbr. það sem áðnr er sagt í 2. og 5. gr.

10. gr.
í staðinn fyrir »útvarpsstöðinni« í 3. og 6. línu komi »útvarpinn« eða 

»útvarpsstjórninni«.

11. gr.
í staðinn fyrir »útvarpsstöðinni« komi »útvarpinn« eða »ntvarpsstjórninni«.

12. og 13. gr.
Ég tel rikiseinkasölnna ekki heppilegnstn leiðina, eins og stendnr, til að 

tryggja notendnm góð og ódýr tæki, og álft það mjög aafasamt, hvort rikið hefði 
nokknrn ágóða af einkasölu á þeim, nema með því að selja þan dýrara en nú 
er, en þá væri nmsvifa- og áhættnminna að láta sölnmenn greiða ákveðið gjald 
af hverjn seldn tæki.

Rikisstjórnin hefir þegar i gildandi simalögnm heimild til að banna eða 
leyfa notkun eins eða annars útvarpstækis, likt og rafveitan hér hefir fyrir raf- 
tæki, er nota á hér i Reykjavik. Ef þörf þætti, mætti bæta við þessa heimild nm 
notknnarbann einnig sölnbanni eða jafnvel innflntningsbanni á útvarpstækjnm, 
sem ekki hefðn verið leyfð áðnr. Með þvi mætti tryggja, að hér yrðn ekki breidd 
út léleg eða ónýt tæki.

14. gr.
Ég vil geta þess, að ég hefi athngað verð á 10 útvarpstækjnm af mismnn- 

andi gerð frá þeim verzlnnnm hér, er mest hafa selt, og borið verðið saman við 
verð sömn tækja i Danmörkn, eftir að búið var að draga tollinn þar frá verðinn, 
Og vorn tækin þó að meðaltali 30% dýrari þar en hér. Þetta statar bæði af þvi, 
að hér er yfirleitt einnm millilið færra en i Danmörku við sölu útvarpstækja, og 
menn hafa látið sér hér nægja minni álagning; mér hefir ennfremnr verið skýrt 
frá, að snm útlendu tækjafirmnn hafi fallizt á að lækka innkanpsverðið hvað Is- 
land snerti sem svaraði gengismnn á islenzkri og danskri krónn.

Alpt. 1930. A. (42. löggjafarþing). 137
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Af þessn leiðir, að verðið bækkar samkvæmt 14. gr. talsvert frá þvi sem 
er. Það má þvi búast við, að þetta ákvæði verði ekki vinsælt meðal notendanna.

15. og 16. gr.
Ekkert að áthnga.

Gfsli J. ólafson. _________
G. Briem.

Til

fjárhagsnefndar Nd. Alþingis.

Fylgiskjal IV.

ÚTVARPSSTJÓRINN.
Reykjavík, 2. apríl 1930.

Samkvæmt munnlegum tilmælnm háttvirtrar fjárhagsnefndar neðri deild- 
ar leyfi ég mér hér með að senda nefndinni nmsögn mina nm frv. til laga um 
viðanka og breytingu á lögnm nm rikisrekstur á útvarpi.

Ég hefi i ntanför minni kynnt mér rekstur útvarps i nágrannalöndunum, 
og er þessi starfsemi hvarvetna algerlega sjálfstæð og óháð öðrum starfsgreinnm, 
þannig að dagskrárvinna, framkvæmdarstjórn, fjárreiðnr allar og reikningshald 
er i höndnm þar til kjörinna starfsnefnda; nndir stjórn útvarpsráðs, en daglegu 
framkvæmdaeftirliti útvarpsstjóra. Þetta gildir jafnt þar, sem útvarpið er rekið 
af rikinn, eins og i Danmörk, og þar sem það er í höndnm hlutafélaga eða 
hlntafélags, eins og í Sviþjóð, Þýzkalandi og Englandi. Breytingarfrnmvarp það, 
sem hér liggnr fyrir, miðar f aðalatriðum til þess að færa útvarpið i það horf, 
sem aðrar þjóðir bafa tekið npp að fenginni allmikilli reynsln, og er frnmvarpið 
þvi ótviiæðlega til bóta.

Það, sem einkum virðist orka tvimælis, samkvæmt nmsögnnm lands- 
símastjóra og simaverkfræðings, er sambandið milli útvarpsstöðvarinnar og hins 
verkfræðilega eftirlits og framkvæmda. En samkvæmt kynningn minni af slikri 
tilhögnn erlendis virðist mér málið ekki flókið.

I Danmörk, þar sem þessi mál ern algerlega í höndum rikisins, eins og 
gert er ráð fyrir að hér verði, er útvarpinn, með samningi miili útoarpsins og 
ríkissimans, tryggð verkfræðileg aðstoð, eftirlit með rekstri stöðva, uppsetning.tækja 
o. s. frv. Fyrir þessa aðstoð greiðir útvarpið ákveðna nppbæð eftir samkomnlagi, 
enda er útvarpssjóðnr Dana, sem hefir á fjórðu milljón kr. árstekjnr, i höndnm 
og nndir stjórn útvarpsráðsins. Var mér tjáð, að þetta gæfist yel. Teldi ég hyggi- 
legast að taka npp svipað fyrirkomnlag hér ög að útvarpinn verði með regln- 
gerðarákvæðnm tryggðnr aðgangnr að verkfræðilegri aðstoð og umsjón með út-
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varpstækjum og að því verði gert að greiða hlntfallslega fyrir þá vinnu, sem 
framkvæmd er i þess þágo, samkvæmt samningi milli útvarpsins og landssimans.

Ýmsar ákvarðanir, sem við væntanlega útfærsln og þrosknn þessarar 
starfsgreinar verða teknar af stjórn útvarpsins, mnnn hafa i för með sér ýmis- 
konar verkfræðilegar framkvæmdir, og er einsætt að veita útvarpsstjórninni fnllan 
ákvörðnnarrétt nm slikar framkvæmdir innan þeirra takmarka, er lög og reglu- 
gerðir setja, eigi sizt þar sem ábyrgð öll á rekstri útvarpsins mun að almennn 
mati hvila á herðnm útvarpsstjórnarinnar.

Skal ég siðan leyfa mér að fara nokkrum orðum nm einstök atriði frnmv.
Ég legg til, að f stað I. kafla fyrirsagnar: »Um Útvarpsstöð« komi: Um 

skipalag og rekstur útuarps, með þvi að sá kafli fjallar ekki einungis nm útvarps- 
stöðina, heldnr og rekstnr og skipnlag útvarpsins i heild sinni.

Innheimta ársgjalda hjá útvarpsnotendnm er hvarvetna i nágrannalönd- 
nnnm falin pósthúsnm og póstafgreiðslnm. Er sú skipnn byggð á þvi, að allnr 
almenningnr stendnr f sambandi við pósthús og póstafgreiðslnr. 1 Danmörk er 
þessn sérstakiega haganlega fyrir komið.

Ég legg því til, að á eftir orðnnnm: »að fengnum tillögnm útvarpsráðs 
og útvarpsstjórac í 6. gr. komi: »HeimiIt er atvinnnmálaráðherra að fela, með 
ákvæðnm reglngerðar, pósthúsnm og póstafgreiðslnm landsins að annast inn- 
heimtn á ársgjöldnm útvarpsnotenda, samkvæmt samningi milli útvarpsstjórnar 
og póststjórnarinnar«.

Þá skal ég leyfa mér að skjóta því fram til athugnnar háttvirtri nefnd, 
hvort fært mætti þykja eða hagkvæmt að leggja þá kvöð á embættismenn rfkis- 
ins að flytja stntt erindi einu sinni á ári endnrgjaldslanst i útvarpið nm starfs- 
greinar þær, er þeir veita forstöðn, ef þess yrði óskað af dagskrárráði. Vitanlega 
ættn starfsmenn rikisins að eiga kröfn til ferðakostnaðargreiðsln, ef þeir, sam- 
kvæmt ósknm dagskrárráðs, tækjn sér ferð á hendnr til þess að inna af höndnm 
slika kvöð. Ef nefndinni kynni að sýnast fært eða hyggilegt að setja slik ákvæði, 
ættn þan að vera i sambandi við 11. gr. frv.

Fyrir einkasölu á útvarpstækjnm er ekki fordæmi í nágrannalöndnnnm. 
Hinsvegar skal ég geta þess, að merkir menn við útvarpið danska töldu, að með 
því yrðu fyrirkomulagi okkar tryggðir yfirburðir og að sneitt yrði hjá óþægindnm, 
sem danska útvarpið hefir átt við að striða.

í fyrsta lagi yrði komizt hjá þvf, að allskonar ófnllkomin tæki yrðn seld 
hér á landi, en slikt hefir tafið mjög fyrir almennri útvarpsnotknn i nágranna- 
löndnnnm og valdið þvi, að fjöldi manna hefír horfíð frá henni, að minnsta kosti 
nm stnndarsakir.

1 öðrn lagi á einkasalan að létta mjög nndir með eftirliti með þvi, hverjir 
sén útvarpsnotendur og hverjir ekki. En slikt eftirlit reynist allörðugt i nágranna- 
löndnnnm.

Og i þriðja lagi á að vera nnnt að tryggja útvarpsnotendum skaplegt 
verð á tækjum og varahlntum, þar sem komizt yrði hjá óþörfum milliliðum og 
stofnað yrði til stærri innkaupa. 1 því sambandi skal ég leyfa mér að benda
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nefndinni i, að ég tel ekki rétt aö taka neitt fram um sölnverð á útvarpstækjnm, 
eins og gert er í npphafi 14. gr. frv.

Virðingarfyllst

Jónas Þorbergsson.
Til

fjárhagsnefndar neðri deildar Alþingis.

Ed. 416. Breytingartillögur

við frv. til laga nm fimmtardóm og við breytingartillögur á þingskj. 374.

Frá Jóni Jónssyni og Guðmnndi Ólafssyni.

1. Við brtt. 374, 4. b.
Aftan af brtt. falli: Þó má enginn fastur dómari vera eldri en 65 ára.

2. Á nndan 64. gr. komi ný grein, er verði 64. gr., svo hljóðandi:
Núverandi dómarar í hæstarétti sknln skipaðir aðaldómarar f fimmtar 

dómi, ef þeir óska þess.

Nd. 417. Frumvarp

til laga um breyting á vegalógnm, nr. 41, 4. júni 1924.

(Eftir 2. nmr. i Nd.).

Á 2. gr. vegalaga, nr. 41 1924, eru gerðar þessar breytingar:
I. Við A.

1. Fyrir aLandeyjar, Eyjafjöll* i tölnlið 1 kemur: Hvolhrepp inn Fljótshlið 
að Teigi yfir Þverá.

2. Aftan við tölulið 4 koma 2 nýir liðir:
a. Skeiðabraut, frá vegamótnm Suðurlandsvegar, norðan Flatholts npp 

Skeið og Hrnnamannahrepp að Brúarhlððum.
b. Landbrant, frá þjóðveginnm hjá Meiri-Tungu i . Holtum npp Land 

að Múla.
3. Á eftir töinlið 6 kemnr nýr liðnr:

Hafnarbrant, frá Hðfn i Hornafirði ú þjóðveginn.
II. Við B.

1. Við tðlnl. 1. bætist:
Frá Hnifsdal að Gemlnfalli við Dýrafjörð.
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2. Við tölul. 2 bætist:
og frá vegamótum norðan Gljúfurár að Kláffossbrú.

3. Á eftir tölul. 2 kemur nýr liður:
Laxárdalsvegur, frá Búðardal um Laxárdal og Laxárdalsbeiði að vega- 

mótum þjóðvegar utan Borðeyrar.
III. Við C.

1. í stað orðanna i tölul. 1 »Um Tunguheiði . . . . að Þórshöfnv kemur: 
Kringum Tjörnes, um Kelduhverfi, Öxaifjörð, Þistilfjörð að Þórshöfn.

2. Aftan við tölul. 2 koma 2 nýir liðir:
a. Vesturhópsvegur, frá Múlavegi við Neðra-Vatnshorn að Hvolsbraut við 

snðurenda Vesturhópsvatns.
b. Skagástrandarvegur, frá Blöndubrú við Blönduós til Skagastrandar.

3. Aftan við tölul. 3 koma 3 nýir liðir:
a. Hofsósbraut, frá Hofsósi til Hjaltadalsárbrúar.
b. Eyjafjaröarbraut, frá Akureyri að Saurbæ.
c. Kópaskersbraut, frá Kópaskersvogi að vegamótum við Brunnárbrú.

IV. Við D.
Á eftir tölulið 4 kemur nýr liður:

Úthéraðsvegur, frá Eyvindarárbrú um Eiðaþinghá og Hjaitastaðaþinghá 
að Óshöfn.

Nd. 418. Frumvarp

til laga um heimild fyrir sýslu- og bæjarfélög til að starfrækja Iýðskóla með 
skylduvinnu nemenda gegn skólaréttindum.

Flutningsm.: Bjarni Ásgeirsson, Magnús Guðmundsson, Haraidur Guðmunds- 
son, Sveinn Ólafsson, Einar Jónsson, Jóhann Þ. Jósefsson, Gunnar Sigurðsson.

1. gr.
Heimilt skal sýslunefndum og bæjarstjórnum að ákveða það lýðskóla- 

fyrirkomulag innan sýslu- eða bæjarfélagsins, að allir ungir menn verkfærir á 
aldrinum 18 ára vinni kauplaust likamleg störf i þarfir sins sýslu- eða bæjar- 
félags, þar sem þeir eiga heimili, 7 vikur að vorlagi, gegn ókeypis húsvist og 
kennslu við verklegt og bóklegt nám i skóla 6 mánaða tima næsta vetur á 
eftir að vinnan hefir farið fram.

2. gr.
Nú lízt meiri hluta sýslunefndar eða bæjarstjórnar að starfræka lýðskóla 

með sliku 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 kosningabærra manna samþykkir starfrækslu 

lýðskóla með áðurnefndu fyrirkomulagi, þá skal fullkomið skólabús, af þeirri 
stærð, er áætlað nemendatal í sýslunni eða bæjarfélaginu útheimtir, byggt á 
kostnað ríkissjóðs, á þeim stað, er viðkomandi sýslunefnd eða bæjarstjórn 
ákveður og yfirstjórn fræðslumála getur fallizt á.

4. gr.
Hætti sýslu- eða bæjarfélag að starfrækja skóla með þessu fyrirkomu- 

lagi áður en 20 ár eru liðin frá þeim tima, að skólahúsið var fullgert, skal það 
falla aftur til rikisins með fyrirfram ákveðinni lóð eða landi, til fullrar eignar 
og allra umráða, nema öðruvísi um semjist milli þeirra, er þá eiga hlut að máli.

5. gr.
Með reglugerð, er viðkomandi sýslunefnd eða bæjarstjórn semur og 

samþykkir og vfirstjórn fræðslumála staðfestir, skal ákveða stjórn, tilhögun 
vinnunnar og skólans.

Þar má setja ákvæði um undanþágu að þvi er aldurstakmark nem- 
enda 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, sé bverjum nemanda heimilt að leita 
sér atvinnu þar, sem hann vill, án þess að leysa lausamennskuleyfi, og sömu- 
leiðis ákvæði um það, að ef einhver nemandi vill eigi nota rétt sinn til 
skólans, þá standi plássið hverjum þeim opið, er stunda vill nám i skólanum 
lengur en 1 vetur.

Greinargerð.
Frv. þetta er flutt samkv. beiðni sýslumannsins i Rangárvallasýslu og 

er samhljóða frumvarpi, er flutt var á siðasta þingi. Visast til greinargerðar, 
er þá fylgdi því (sjá Alþt. 1929 A, þskj. 98).

Nd. 419. Lög

um sveitabanka.
(Afgreidd frá Nd. 4. apríl).

I. KAFLI.

Um sveitabanka.

1- 8r-
Sparisjóðsdeild Búnaðarbanka Islands veitir rekstrarlán til bænda



og annara, er landbúnaðarframleiðslu stunda, eftir regluni þeim, sem lög 
þessi ákveða.

2. gr.
Sparisjóðsdeild Búnaðarbankans veitir lán til sparisjóða, samvinnu- 

kaupfélaga, banka eða bankaútibúa, með þvi skilyrði, að féð sé eingöngu 
uotað til þess að lána það út aftur til sveitabanka, sem stofnaðir kunna að 
verða samkvæmt lögum þessum. Auk þess getur sparisjóðsdeild bankans veitt 
sjálf lán beint-til rekstrarlánafélaga.

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

3. gr.
Samvinnukaupfélög, er gerast milliliðir um rekstrarlán samkv. 2. gr„ 

skulu halda þeirri starfsemi algerlega aðgreindri frá kaupfélagsstarfrækslu 
sinni, með sérstakri bókfærslu og aðskildum fjárhag.

4. gr.
Sveitabankar eru rekstrarlánafélög með skyldum og réttindum sam- 

vinnufélaga. Þap skulu stofnuð og starfrækt samkvæmt lögum um samvinnu- 
félög, með þeim afbrigðum, er bér segir:

a. Félagsmenn skulu allir stunda einhverja tegund landbúnaðarframleiðslu 
og allir vera búsettir i sama byggðarlagi. Þeir mega ekki færri vera en 
10 og ekki fleiri en 50. Þó mega félagar 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 félagsins skal kosinn af félaginu á venju- 
legan hátt, en binn skipaður af stjórn peningastofnunar þeirrar, er félagið 
skiptir við um rekstrarlán samkvæmt lögum þessum.

c. Félagsmenn ábyrgjast einn fyrir alla og allir fyrir einn allar skuldbind- 
ingar félagsins.

d. Árgjald i varasjóð félagsins og aðra óskiptilega tryggingarsjóði skal ákveða 
i samþykktum, eigi minna samtals en svarar ’/j'Ve ársvöxtum af öllum 
útlánum félagsins. Allur tekjuafgangur félagsins rennur i'varasjóð.

e. Sveitabanka er beimilt að taka við innlögum með sparisjóðskjörum frá 
mönnum, sem búsettir eru á félagssvæðinu, til útlána handa félagsmönn- 
um eða ávöxtunar í tryggum peningastofnunum.

f. Félagsmaður getur jafnan sagt sig úr félagi með 6 mánaða fyrirvara til 
næstu áramóta, en um ábyrgð bans á skuldbindingum félagsins fer eftir 
lögum um samvinnufélög.

g. Undirskrift formanns og minnst helmings meðstjórnenda hans skuldbind- 
ur félagið.

5- gr-
Stjórn sveitabanka ákveður hámark rekstrarláns fyrir hvern félags- 

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

Utanfélagsmönnum má ekki lána.

6. gr.
Hver félagsmaður setur félaginu veð eða aðra tryggingu, er félags- 

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

7. gr.
Lán sveitabanka má veita gegn vixlum, skuldabréfum eða i reiknings- 

lánsviðskiptum.
Vixillán má eigi veita til lengri tíma en 6 mánaða og eigi framlengja 

lengur en svo, að allur lánstiminn verði eitt ár. Reikningslán má veita til 
eins árs i senn.

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

lagsmenn hafa aðalviðskipti sin, þótt það sé ufan félagssvæðis.
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, né takast á hendur ábyrgð fyrir bankans hönd, nema eftir sérstökum 
fyrirmælum eða umboði bankastjórnar i hvert sinn.

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

i þess stað keypt vixla einstakra félagsmanna með framsalsábyrgð félagsins. 
Slika vixla getur stofnunin endurselt með framsalsábyrgö sinni til sparisjóðs- 
deildar Búnaðarbanka lslands, enda séu vixlarnir vistaðir þar eða á þá rituð 
yfírlýsing um, að útgefandi og ábekingar fráfalli afsögn vegna greiðslufalls.

Nú verður vixill, sem sveitabanki befír ábyrgzt fyrir félagsmann sinn, 
eigi sýndur á greiðslustað til borgunar á gjalddaga, og glatast þá eigi vixil- 
rétturinn, ef útgefandi og ábekingar hafa, með orðunum »án afsagnar« eða 
annari slikri áritun á vixilinn, fráfallið afsögn vegna greiðslufalls.

Vixlar þeir, er sveitabanki ábyrgist fyrir félagsmann sinn, skulu jafnan 
meðtaldir innan takmarka láns hans samkv. 5. gr., og varasjóðsgjald greiðist 
af þeim eins og öðrum útlánum rekstrarlánafélaga samkv. 4. gr. d., enda 
skulu allir slikir víxlar tilfærðir i bókum sveitabanka.

10. gr.
Auk viðskipta sveitabanka við Búnaðarbanka íslands, með eða án 

milligöngu sparisjóða og annara peningastofnana, geta sveitabankar selt vixla 
sína eða tekið lán bvar sem vera skal.
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11. gr.
Um sparisjóðsstarfsemi sveitabanka gilda hin almennu löggjafarákvæði 

nm sparisjóði, nema öðruvísi sé ákveðið i lögum þessnm.

12. gr.
Stjórn sveitabanka skal í byrjun hvers árs senda sýslnmanni nafna- 

skrá yfir félagsmenn, og skal hún jafnan vera til sýnis þeim, er þess óska, 
i skrifstofu sýslnmanns.

Samtimis skal og senda nafnaskrá félagsmanna til peningastofnnnar 
þeirrar, er félágið skiptir við, og til Búnaðarbanka lslands.

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

nn þeirri, er félagið skiptir við, og Búnaðarbankanum, afrit af endurskoð- 
uðnm reikningnm félagsins fyrir umliðið ár, með athngasemdum endnr- 
skoðenda, svörnm reikningshaldara og úrskurði aðalfundar. Ennfremur til- 
kynning nm breytingar á samþykktum félagsins og nafnaskrá vfir stjórnendur 
þess og starfsmenn.

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

sveitabanka rétt að veðsetja honum einu nafni tiltekna flokka búpenings 
síns, framleiðslntækja og jarðarafurða, er hann á á hveijum tima eða eignast 
kann, til tryggingar skuldbindingum sinum við bankann.

Lausafjárveð sveitabanka vikur aðeins fyrir forgangskröfum samkv. 
82. og 83. gr. skiptalaga, nr. 3, 12. april 1878, en gengur fyrir kröfum samkv. 
84. gr. sömu laga.

Fjármálaráðherra er heimilt að lækka lögákveðin þinglestrar- og 
stimpilgjöld fyrir slik veðskjöl.

Sveitabankar hafa lögtaksrétt fyrir öllnm kröfum á hendur félags- 
mönnnm sinum.

II. KAFLI.

Um bústofnslánafélög.

15. gr.
Bústofnslánadeild Búnaðarbankans og umboðsskrifstofnr hans veita lán 

til bústofnslánafélaga i sveitum.
16. gr.

Bústofnslánafélögin skuln starfrækt samkvæmt lögnm um samvinnu- 
félög, með þeim skyldnm og réttindum, sem ákveðin eru i þeim lögum.

Ákvæði 4. gr. þessara laga, stafliðir a, b, c, d, f og g, gilda einnig 
fyrir bústofnslánafélögin.

Alþt. 1930. A. (42. löggjafarping). 138
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17. gr.
Stjórn bústofnslánafélags skal þegar eftir aðalfund senda stjórn Búnað- 

arbankans afrit af endurskoðuðum reikningum félagsins fyrir umliðið ár, með 
atbugasemdum endurskoðenda, svörum reikningshaldara og úrskurði aðalfundar, 
ennfremur skrá yfir útlán félagsins og tryggingar, er félagsmenn hafa sett 
félaginu fyrir lánum sinum. Auk þess tilkynning um breytingar á samþykktum 
félagsins og nafnaskrá yfir félagsmenn, stjórnendur þess og starfsmenn.

Bústofnslánafélög geta falið stjórn sveitabanka í sama hreppi að fara 
með sín mál. En ætið skal haida aðgreindum fjárhag og reikningum sveita- 
banka og bústofnslánafélaga. Reikningsár bústofnslánafélaga er almanaksárið.

18. gr.
Bústofnslánafélög veita félögum sinum lán til þess að auka bústofn 

sinn, eða til að koma upp bústofni. Ennfremur má veita félagsmönnum lán 
til að kaupa verkfæri til jarðyrkju og heyvinnu. Aldrei má skuld félagsmanns 
við félagið nema meiru en 2000 kr.

Utanfélagsmönnum má ekki lána.

19. gr.
Útlán bústofnslánafélaga til bústofnskaupa skulu veitast til eigi lengri 

tíma en 10 ára og með jöfnum afborgunum. Lán til verkfærakaupa veitast eigi 
til lengri tima en 5 ára.

20. gr.
Hver'félagsmaður skal setja félaginu veð eða aðra tryggingu fyrir lán- 

um sinum.
Lánin skulu veitt gegn 1. veðrétti i búfé lántakanda eða öðrum þeim 

tryggingum, er félagsstjórnin tekur gildar. Séu lánin veitt gegn veði í búfé 
eingöngu, mega þau ekki nema meiru en belmingi verðs hins veðsetta bú- 
fjár eftir verðlagsskrá.

21. gr.
Stjórn bústofnslánafélags ber ábyrgð á þvi gagnvart bústofnslánadeild 

Búnaðarbankans, að lánsféð sé eingöngu notað til þess, sem ákveðið er i 47. 
gr. laga um Búnaðarbanka Islands. Verði félagsstjórn þess vör, að félagsmaður 
bafi notað lánið til annars en aukningar á bústofni sinum eða til verkfæra- 
kaupa, eða hann befir fargað aftur af bústofni eða verkfærum, þá er lánið 
þegar afturkræft. Brot gegn þessum ákvæðum skulu varða 20—200 kr. sekt, 
er renni f sveitarsjóð, nema þyngri refsing liggi við samkv. öðrum lögum.

22. gr.
Nú flytur félagsmaður bústofnslánafélags burtu af félagssvæðinu, og er 

þá skuld hans við félagið þegar fallin í gjalddaga.
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23. gr.
Ákvœði 51. gr. laga um Búnaðarbanka Islands, 1. og 2. málsgr., gilda 

einnig fyrir bústofnslánafélög, að þvi leyti er við á.

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

bústofnslánafélög og geflð út leiðbeinandi fyrirmynd að samþykktum slfkra

Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd. 420. Frumvarp

til laga um framlenging á gildi laga um verðtoll.

Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.

Lög nr. 47, 15. júni 1926, um verðtoll á nokkrum vörum, svo og lög 
nr. 5, 3. april 1928, um breyting á þeim löguro, skulu gilda til ársloka 1931.

Greinargerð.

Frumvarp þetta er flutt fyrir tilmæli fjármálaráðherra, og fylgdu því svo 
hljóðandi athugasemdir:

Með því að litlar likur eru fyrir þvi, að frumvarp það um verðtoll, sem 
nú liggur fyrir Alþingi, nái fram að ganga sakir timaskorts, verður óhjákvsemi- 
legt að framlengja þau verðtollslög, sem nú gilda, svo að ifkissjóður misti ekki þær 
tekjur, sem verðtollurinn gefur. Verðtollurinn fellur úr gildi i árslok 1930, en 
hér er farið fram á, að hann gildi til ársloka 1931.

Nd. 421. Frumvarp

til laga um skurðgröfur rikisins og rekstur þeirra.

(Eftir 2. umr. i Nd.).

1. gr.
Rikisstjórninni er heimilt, i samráði við Búnaðarfélag íslands, að 

kaupa 1 skurðgröfu á ári fyrst um sinn, er séu hentugar hér á landi.



1100 Þingakjal 421—422

2. gr.
Umsjón og starfræksla skurðgrafna þeirra, er rikið á nú og keyptar 

verða, skal falin Búnaðarfélagi Islands, en það skal hafa i sinni þjónustu 
mann, er befir sérþekkingu í þeim efnum.

3. gr.
Búnaðarfélagi lslands skal falið að láta gera mælingar, kort og áætl- 

anir á þeim svæðum, þar sem áhugi er tyrir slíkum framkvæmdum og telja 
verður liklegt, að skurðgröfu verði við komið.

4. gr.
Nú bafa kort og áætlanir verið gerðar á einhverju svæði, og geta 

þá bændur á hlutaðeigandi svæði myndað með sér áveitufélög samkv. 42. — 
44., 46. og 47. gr. vatnalaganna frá 1923, eða landþurkunarfélög samkv. 82. gr. 
sömu laga, og skai um stotnun þess félagsskapar og starfrækslu að öllu farið 
eftir fyrirmælum vatnalaganna.

5. gr.
Nú er landþurkunar- eða áveitufélag myndað samkv. 4. gr. Ber þvi 

þá réttur til, svo fljótt sem ástæður leyfa, að fá eina eða fleiri af skurðgröfum 
rikisins lánaðar, enda hagi svo til, að bentugt sé að nota þar skurðgröfu. Rik- 
ið lánar skurðgröfurnar án endurgjalds, greiðir allan kostnað af flutningi 
þeirra milli vinnustaða og sér um viðhald þeirra, en umsjónarmaður skurð- 
grafnanna ræður verkstjóra til þeirra. Búnaðarfélag íslands setur reglur um 
rekstur skurðgratnanna.

6. gr.
Af kostnaði þeim, er leiðir af starfrækslu skurðgrafnanna, þar með 

talið nauðsynlegt viðhald þeirra, varahlutir og vátrygging, þar sem þess er 
þörf, greiðir rikissjóður V** ’/» heimilast landþurkunar- eða áveitufélögunum 
að útvega sér að láni, en V* skulu landeigendur leggja fram sjálfir, um leið 
og verkið er framkvæmt.

7. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd. 422. BreytingrartiHagra

við frv. til laga um skurðgröfur rikisins og rekstur þeirra.

Frá atvinnumálaráðherra.

Við 1. gr. Við greinina bætist:
Heimild þessi nær einnig til þess að láta gera tilraunir um smiði og 

notkun á skurðgröfum.
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Nd. 423. Frumvarp

tíl laga um vigt á síld.

(Eftir 2. umr. í Nd.). 

í. gr.
Öll síld, sem seld er bræðsluverksmiðjum til vinnslu, skal hér eftirvegin.
Við vigt á síld skulu notaðar þar til bæfar vogir, er taki i einu að 

minnsta kosti innihald tveggja mælikera ásamt tæki því, sem síldin er végin í.
Eitt mæliker skal rúma 135 kg. af síld, og telst það verðeining.

2. gr.
Þar sem sild er vegin samkvæmt 1. gr., ber blutaðeigandi 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, 
séu löggiltar og skoðaðar árlega, áður en byrjað er að nota þær.

3. gr.
Mál samkvæmt lögum þessum skal farið með sem almenn lögreglumál. 

Brot gegn lögunum varða sektum frá 20—2000 kr. Sektir renna i ríkissjóð.

4. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin ákvæði 11. gr. tilskipunar um 

mælitæki og vogaráhöld, frá 13. marz 1925, að þvi leyti, er þau samrýmast 
ekki lögum þessum. Svo falla einnig úr gildi önnur lagaákvæði, sem koma i 
bága við þessi lög.

5. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.

Ed. 424. Breytingartillaga

við frv. til laga um bændaskóla.

Frá Jóni Jónssyni.

Við 10. gr. Á undan siðustn málsgrein komi ný málsgrein, svo hljóðandi:
Þeir einir, sem lokið hafa fullnaðarprófi frá búfræðideild, eða hliðstæð-

um skólum erlendum, hafa rétt til að bera nafnið búfræðingur.
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Nd. 425. Breytingartillögur

við frv. til laga um skarðgröfnr rikisins og rekstnr þeirra.

Frá laudbúnaðarnefnd.

1. Við 1. gr. Fyrir orðin »er séa hentngar hér á landic kemnr: af þeirri gerð, 
er henta þykir hér á landi.

2. Við 3. gr. Fyrir »kort« kemar: appdrætti.
3. Við 4. gr.

a. Fyrir »kort« kemar: appdrættir.
b. Fyrir »á hlataðeigandi svæði* kemar: þar.

Ed. 426. Frumvarp

til laga am lögskráning sjómanna.

(Eftir 3. nmr. i Nd.).

Samhljóða þskj. 411 með þessari breytingn:
Þriðja málsgr. 9. gr. hljóðar svo:
Lögskráningarstjóra ber að sýna alla liparð nm lögskráningn utan venjn- 

legs starfstima, þegar naaðsyn krefor. í Reykjavik skal lögskráningarstjóri sinna 
lögskráningn alla virka daga frá kl. 9 árd. til kl. 9 siðd., og á helgnm dögnm, 
öðrnm en föstndeginnm langa og fyrra helgidegi stórhátiða, frá kl. 4 til kl. 6 siðd

Ed. 427. Lög

um Menntaskóla á Akureyri.

(Afgreidd frá Ed. 5. april).

1. gr.
Á Akureyri skal vera skóli með fjórum óskiptum bekkjum, er nefnist 

Menntaskólinn á Akureyri. Skal hann, þar til öðruvisi verður ákveðið með 
lögum, starfrækja gagnfræðadeild með þrem bekkjum, og er heimilt, með 
samþykki kennslumálaráðuneytisins, að skipta einum þeirra.
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2. gr.
Takmark skólans er að búa nemendur undir athafnalif bæði i and- 

Iegum og verklegum efnum og gera þá hæfa til að stunda nám við háskóla 
og aðrar æðri menntastofnanir.

3. gr.
Skólinn er samskóli fyrir pilta og stúlkur.

4. gr.
1 Menntaskólanum skal kenna þessar námsgreinar: fslenzku og islenzk 

fræði, norðurlandamál, ensku, þýzku, frönsku, latinu, sagnfræði, trúarbrögð, 
félagsfræði, bókmenntafræði og listasögu, náttúrufræði, eðlisfræði og efna- 
fræði, stærðfræði, bókfærsln, likamsæfingar, söng, dráttlist og hagnýt 
vinnubrögð.

Heimilt skal kennslumálaráðuneytinu að fjölga eða fækka námsgrein- 
um, ef skólameistari mælir með breytíngnnni.

5. gr.
íslenzk tunga og náttúrnvisindi skulu vera höfuðnámsgreinar i skól- 

anum. Lesskrá skal haga svo, að auðvelt sé að balda nemendum til sjálf- 
stœðra námsiðkana, eftir þvi sem áhugi og hæfileikar benda til. Vandlega skal 
gæta þess, að ofþreyta ekki nemendnr með náminu.

' ð. gr.
í hverjnm bekk skal haldið árspróf. Lokapróf Menntaskólans er stú- 

dentspróf. Ljúka má námi i einstökum námsgreinum i öðrum og þriðja bekk 
Menntaskólans, en þá skal um prófdómendur i þeim greinum fara eins og um 
stúdentspróf, enda skulu þær einkunnir og taldar á stúdentsprófskirteinum.

Við árspróf skufu vera 2 prófdómendnr, annar úr flokki kennara, 
hinn skipaður af kennslumálaráðuneytinu, en við stúdentspróf 2 prófdóm- 
endur, skipaðir af þvi.

Heimilt er skólameistara að sleppa nemanda við árspróf, enda hafi 
hann lofsamlega einkunn eftir vetnrinn.

7. gr.
Um einkunnastiga og einkunnagjöf skal ákveða i reglugerð. Þá skal 

og i reglugerð setja nánari ákvæði um inntökupróf, bekkjarpróf og stú- 
dentspróf.

8. gr.
Heimilt er utanskólamönnum að taka próf úr öllum bekkjum Mennta- 

skólans. Þeir, sem standast prófin i fyrstu þrem bekkjum skólans, hafa 
leyfi til að setjast i skólann, eftir þvi sem húsrúmog kennaratala leyfir. Ef 
fleiri ná prófi inn i bekk en hægt er að veita inntöku, ræðnr prófeinkunn
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úrslitum. Skólameistari má þó bregða út af þessari reglu, ef úrlausn nem- 
anda i einhverri grein sannar, að hann sé gæddur frábærlega góðum gáfum.

9. gr.
Þessi erii almenn inntökuskilyrði í Menntaskólann: 1) Að þeir, sem 

setjast i fyrsta bekk, verði að minnsta kosti 16 ára það ár, sem þeir stunda 
nám í bekknum. Þó getur kennslumálaráðuneytið veitt einkar þroskuðum 
nemendum undanþágu, ef þeir eru orðnir 14 ára. Aldurstakmark þeirra, sem 
setjast i aðra bekki, svarar til inntökualdurs; 2) að þeir séu ekki haldnir 
neinum næmum sjúkdómi; 3) að siðferði þeirra sé óspillt.

10- gr.
Til þess að vera tekinn i fyrsta bekk Menntaskólans verður nemand- 

inn að standast próf i þessum greinum: 1) í islenzku: Geta ritað venjulegt 
mál ritvillulitið, þekkja aðaleinkenni íslenzkrar málfræði og höfuðdrætti i is- 
lenzkum bókmenntum, bæði á þjóðveldistimanum og siðan um 1800; 2) 1 
norðurlandamálum: Skilja og geta lesið nokkurnveginn rétt venjulegt bókmál 
á dönsku eða sænsku og geta ritað villulítinn stil almenns efnis á öðruhvoru 
þvi máli. 3) 1 ensku: Geta auðveldlega þýtt ólesið létt mál og gert villulitinn stil 
um auðvelt efni. 4) 1 þýzku: Hafa numið undirstöðuatriði málsins, eftir nán- 
ari ákvæðum kennslumálastjórnarinnar. 5) Vera leikinn i að reikna brot og 
tugabrot, vaxtareikning og almennustu þætti flatarmáls- og rúmmálsfræði. 6) 
1 sögu: Hafa glöggt yfirlit um æfi frægra manna og megintimabil og atburði í 
sögu íslands og almennri veraldarsögu. 7) 1 náttúrufræði: Hafa numið likams- 
fræði, almenna grasafræði og dýrafræði. Ennfremur aðaldrætti í þróunarsögu 
jarðarinnar og landsins. 8) í landafræði: Hafa numið almenna landafræði 
og vera leikinn i að nota landabréf.

11- gr.
Kennslustundir i hverjum bekk skulu vera 30—33 á viku. Á laugar- 

dögum skal kennsla eigi standa lengur en til hádegis.

12. gr.
Skólaárið byrjar 1. október og endar 30. september. Kennslu og próf- 

um ár hvert skal lokið 30. mai, nema i þriðja og fjórða bekk skólans enda 
prófin i júnf. Um skólaleyfi skal ákveðið í reglugerð.

13. gr.
Fastir kennarar skulu vera 7 og er einn þeirra jafnframt skólameist- 

ari. Hefir hann á hendi aðalumsjón með nemendum skólans, kennslu allri, 
húsnm 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 skólabús- 
inu, ljóss og hita. Fyrir umsjón með heimavist nemenda og risnu vegna skól- 
ans fær skólameistari 2000 kr.
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Kennarar skólans hafa að byrjunarlaunum 3400 kr. á ári, en launin 
hækka á 4 ára fresti um 400 kr. upp i 5000 kr. Skólameistari og kennarar 
njóta dýrtiðaruppbótar eftir launalögum.

Skólameistari ræður aukakennara og stundakennara eftir því, sem fé 
er veitt til i fjárlögum. Svo skal og leita álits skólameistara um skipun fastra 
kennara.

14. gr.
Skólameistari skal kenna 12 stundir á viku, en fastir kennarar 26 

stundir. Heimilt er kennslumálastjórninni að fækka um 2—4 stundir skyldu- 
kennslu skólameistara eða fastra kennara, sem hafa mikil aukastörf við skrif- 
legar úrlausnir, eða önnur sérstök aukastörf i þágu nemenda og skólans.

15. gr.
Til þess að geta orðið skipaður fastur kennari við skólann þarf um- 

sækjandi að hafa tekið kennarapróf við háskóla i kennslugreinum sinum, hafa 
kynnt sér allitarlega kennsluaðferðir og. heimilisbrag i nokkrum samskonar 
skólum og hafa sýnt með að minnsta kosti eins árs reynslu við skólann, að 
hann hafi kennarahæfíleika og manndóm til að gegna slikri stöðu.

Heimilt er þó að. veita undanþágu frá fyrsta ákvæðinu að þvi er snertir 
kennara, sem nú starfa við skólann, og aðra umsækjendur, sem með afburðum 
í kennslu hafa sjnt, að þeir séu eftirsóknarverðir starfsmenn við skólann.

16. gr.
Skólameistari boðar til kennarafunda og stýrir þeim. Kennarafundi 

skulu fastir kennarar og aukakennarar skólans sækja, og hafa þeir atkvæðisrétt. 
Ennfremur sækja þeir stundakennarar fundi, er þess óska, eða skólameistari 
kveður til sérstaklega, en eigi hafa þeir atkvæðisrétt.

17. gr.
Skólameistari ræður skólalækni til 3 ára í senn, og skal hann lita eftir 

heilbrigði nemenda og hollustuháttum skólans.

18. gr.
Kennslumálaráðuneytið hefir yfirstjórn skólans.

19. gr.
t heimavist skólans skulu þeir nemendur, er þar búa, njóta ókeypis 

húsnæðis, Ijóss og hita, og ganga utanbæjarnemendur þar fyrir. Nemendur úr 
Menntaskólanum skulu hafa rétt til */» hluta heimavistanna, en nemendur úr 
gagnfræðadeild til ’/s 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.

Alþt 1930. A. (42. löggjafarþing). 139
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20. gr.
Um gagnfræðadeild Menntaskólans á Akureyri fer eftir reglugerð, sem 

kennslumálaráðuneytið setur.
21. gr.

Ráðuneytið setur reglugerð fyrir skólann, er kveður nánar á um ein- 
stök atriði, er hann varða, svo sem verksvið skólameistara og kennarafunda, 
umsjón með skólahúsi, skyldur kennara til umsjónar með nemendum skólans, 
skólaleyfi og annað, er þurfa þykir.

22. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 20, 9. júli 1909, um 

gagnfræðaskólann á Akureyri, svo og öll önnur ákvæði, sem fara í bág við 
þessi lög.

Nd. 428. Breytingartíllaga

við frv. til laga um vigt á síld.

Frá Sveini Ólafssyni, Jóhanni Jósefssyni og Ólafi Thors. 

Við 1. gr. Á eftir 1. málsgr. komi: Ef seljandi óskar þess.

Ed. 429. Frumvarp

til laga um refaveiðar og refarækt.

(Eftir 2. umr. í Ed.).

I. KAFLI.

Um refaveiðar.

1. gT.
Skylt er sýslunefndum að sjá um, að hreppsnefndir hafi umsjón og 

eftirlit með eyðing refa, eins og lög þessi mæla fyrir.

2. gr.
Sérhver hreppsnefnd skal á hverju vori annast um grenjaleitir og 

grenjavinnslu i heima- og afréttarlöndum hreppsins, hvort heldur sem lönd 
þessi liggja innan eða utan sýslufélagsins.

Nú eiga tveir eða fleiri hreppar leitarsvæði saman, og annast þeir þá 
í sameiningu um grenjaleitir.
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Heimilt er sýslunefndum að veita þeim hreppum undanþágu frá 
grenjaleitum, er fullvist þykir, að ekkert gren sé til i heima- eða afréttar- 
löndum, eða þar hafi ekki fundizt dýr siðustu árin.

3. gr.
Hreppsnefnd eða þeir, er upprekstrarfélag velur eða sameiginlegur 

fjallskilafundur fleiri hreppa, skulu ráða einn eða fieiri skotmenn til grenja- 
vinnslu i þeim löndum, er þeim ber að annast um samkv. 2. gr. Skal hann 
(þeir) reiðubúinn til grenjavinnslu hvenser sem gren finnst, ásamt með vöku- 
manni, sem ráðinn er af sömu aðiljum og skotmaður tekur gildan.

4. gr.
óheimilt er öðrum en þeim, sem til þess eru ráðnir samkvæmt 3. gr., 

að vinna gren eða taka yrðlinga, nema atvik liggi svo til, að ekki hafi náðzt 
i skotmann i tæka tið.

Þingskjal 429

5. gr.
Þegar gren finnst, hvort heldur er i grenjaleit eða ekki, skal það 

ekki yfirgefið, ef kostur er. En finni það einn maður og geti ekki komið 
vitneskju til næsta bæjar nema fara sjálfur, skal hann gera það, en flýta skal 
hann sem mest för sinni og þegar í stað fara á grenið aftur og ekki yfirgefa 
það fyrr en skotmaður kemur. Þó er ferðamanni ekki skylt að fara aftur á 
gren, þó finni. En skyldur er sá, sem vitneskju fær, að aðvara skotmann 
tafarlaust. Skal sá, er þannig varðveitir gren eða aðvarar skotmenn, fá hæfilega 
þóknun fyrir ómök sin.

6. gr.
Ábúandi ber helming kostnaðar af greni, er finnst i landi hans. Allur 

annar refaveiðakostnaður greiðist af sveitarsjóði eða sveitarsjóðum (fjallskila- 
sjóði), ef fleiri en einn hreppur eiga afrétt saman.

Yrðlingar og aðrar tekjur af grenjavinnslunni skiptast eftir sömu hlut- 
föllum og greiðsla kostnaðar.

7. gr.
Borgun til skotmanns og vökumanns fer eftir þvi, sem um semst við 

hreppsnefnd eða trúnaðarmann upprekstrarfélags eða leitarsvæðis.
Nú er gren unnið að einhverju eða öllu Ieyti á þann hátt, er segir 

i niðurlagi 4. greinar, og skal þá sá, er dýrunum náði, fá borgun, sem ekki 
má vera undir helmingi þess, sem hinn ráðni skotmaður hefði fengið, og 
aldrei meiri en hann hefði haft

8. gr.
Hreppsnefndir eða þeir, sem valdir hafa verið til þess að sjá um refa- 

eyðing samkvæmt ákvæðum annarar málsgreinar 2. gr., skulu fyrir 1. desem- 
ber ár hvert leggja fram sundurliðaðan reikning yfir tekjur og kostnað við 
refaeyðing í afréttar- eða heimalöndum þeirra.
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9. gr.
Nú vinnast hlaupadýr á öðrum tima en grenjaleit fer fram, og á þá 

skotmaður 10 kr. fyrir hvert dýr, er hann sannar, að hann hafi unnið.
Greiðist gjaldið úr hlutaðeigandi sýslusjóði.

10. gr.
Engu má raska á grenjum nema með samþykki og að fyrirsögn sveitar- 

stjórna. Ekki má láta hunda hlaupa á gren á grenjavinnslutimanum né hafa 
þar óþarfan umgang eða hark.

11. gr.
Sveitarstjórn heldur skrá yfir öll þekkt gren og gerir stutta lýsingu á 

þeim. Hún skal láta byggja vörður og skotbyrgi við gren, þar sem þörf er á, 
og halda þeim vid. Hún getur og látið laga skemmd gren, sem auðunnin eru, 
en ónýta önnur, sem torunnin eru.

12. gr.
Sýslunefndum er heimilt að setja með reglugerð, er atvinnumálaráðu- 

neytið staðfestir, nánari reglur um framkvæmd laga þessara innan sýslunnar, 
svo sem um grenjaleitir, grenjavinnslu og kaupgreiðslu til skotmanna og annað, 
er lýtur að eyðing refa.

II. RAFLI.

Um refarœkt.

13. gr.
Hver sá, er ætlar að setja á stofn refaræktarbú eða stunda refaeldi, 

þarf til þess leyfi sýslunefndar. Það telst refaræktarbú, þar sem refir eru 
aldir árlangt, en refaeldi þar, sem refir eru aldir skemmri tima, hvort sem 
fleiri eru eða færri.

14. gr.
Bannað er að geyma refi öðruvisi en í fulltryggum girðingum eða 

annari öruggri vörzlu. Nú sleppur refur úr vörzlu og næst ekki. Skal þá eig- 
andi sæta að minnsta kosti 200 kr. sekt fyrir hvert dýr, sem sleppur.

15. gr.
Atvinnumálaráðuneytið setur með reglugerð ákvæði um öryggi refa- 

girðinga, geymslu og flutning refa og um íækniseftirlit með refaræktarbúum. 
Hreppstjórar i sveitum og lögreglustjórar i kaupstöðum skulu hafa sérstakt 
eftirlit með þvi, að geymsla refa sé svo örugg sem reglugerð ákveður.
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16. gr.
Eigi má flytja út refi lifandi, nema þeir séu fallegir og vel aldir og 

fylgi dýralæknisvottorð bverri útflutningssendingu um ástand og heilbrigði 
dýranna á útflutningsdegi og hvort yrðlingar séu eða eldri dýr.

Þessi vottorð skulu staðfest af lögreglustjóra eða umboðsmanni bans.
Eigi má flytja út yrðlinga fyrir 20. sept. Atvinnumálaráðberra getur þó 

veitt undanþágu frá þessu ákvæði, ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi.

17. gr.
Hvert refaræktarbú og annað refaeldi er skyldugt að borga allan 

kostnað, er eftirlit og annað, er búið varðar, hefir i för með sér, eftir reikningi. 
Verði ágreiningur um reikning, sker sýslunefnd úr.

18. gr.
Brot gegn lögum þessum og reglugerðum þeim, er samkvæmt þeim 

verða settar, varða sektum frá 20—5000 kr., er renna i hlutaðeigandi sýslusjóö 
þar sem brotið er framið, og skulu mál út af brotum sæta meðferð almennra 
lögreglumála.

19. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi fallnar reglugerðir þær um grenja- 

vinnslu og refarækt, er sýslunefndir hinna einstöku héraða hafa sett, að þvi 
leyti er þær koma i bága við lög þessi eða reglugerð, er atvinnumálaráðu- 
neytið setur um refagirðingar.

Svo eru úr gildi numin lög nr. 48, 28. nóv. 1919, að þvi er snertir 
eyðing refa, og önnur lagaákvæði, sem koma í bága við lög þessi.

20. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd. 430. Nefndarálit

um frv. til laga um skráning skipa.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin hefir atbugað frv., og er aðalefni þess það, að flytja hin daglegu 
störf við skráningu skipa og endurskoðun skipamælinga úr stjórnarráðinu og til 
skrifstofu skipaskoðunarstjóra.

Telur nefndin rétt, að þessi breyting sé gerð, og hefir hún leitað álits



fjármálaráðherra, en hann telnr, að kostnaður við þessi störf þnrfi litið eða ekkert 
að ankast við breytinguna.

Með þessnm forsendum leggur nefndin til, að frv. sé samþykkt.

Alþingi, 5. aprfl 1930.

Sveinn ólafsson, Signrjón Á Ólafsson, Óiafur Thors.
form. fundaskrifari.

Ásgeir Ásgeirsson. Jóhann Þ. Jósefsson,
frsm.
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Nd. 431. Frumvarp

til laga um bændaskóla.
(Eftir 3. umr. i Ed.).

1. gr.
Þar til öðruvisi verður ákveðið, skulu vera tveir skólar á landi hér, er 

veiti bændaefnum nauðsynlega undirbúningsmenntun og sérþekking til undir- 
búnings stöðu þeirra. Skal annar skólinn vera á Hólum i Hjaltadal, en hinn á 
Hvanneyri i Borgarfirði. Skólarnir nefnast bændaskólar.

2. gr.
Á skólajörðunum skulu vera hæfilega stór fyrirmyndarbú, rekin á 

kostnað rikissjóðs, og veita skólastjórar þeim forstöðu. Þar skulu fram fara 
hagnýtar tilraunir á ýmsum sviðum landbúnaðarins, svo sem ijarðrækt, kyn- 
bótum búfjár og öðru, er að búfjárrækt lýtur.

1 landi skólajarðanna má, ef fært þykir, koma upp nýbýlum, er ætluð 
séu kennurum skólanna til ábúðar.

3. gr.
Við hvorn skóla skulu vera 4 fastir kennarar, og er einn þeirra skóla- 

stjóri. Hefir hann aðalumsjón með nemendum skólans, húsum hans og 
áhöldum. Kennarar hafa allir leigulausa ibúð i skólanum. Fái kennarar ábúð 
á nýbýlum i landi skólajarðanna samkv. 2. gr„ skulu þeir gjalda leigu fyrir 
landsnytjar og þau hús, er þeir fá til afnota umfram bæfilega kennaraibúð. 
Að öðru leyti fer um launakjör kennara eftir launalögum.

4. gr.
1 hvorum skóla eru 2 deildir, búfræðideild með tveimur bekkjum og 

bændadeild, sem er aðeins einn bekkur.
Skólaárið er frá 15. október til 30. april i búfræðideild, en i bænda- 

deild frá 15. október til 15. mai.
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5. gr.
Þessi eru skilyrði fyrir inntöku i hvora deild:

a. Að umsækjandi i búfræðideild sé að minnsta kosti 17 ára, en i bænda- 
deild 18 ára.

b. Að bann sé ekki haldinn neinum smitandi sjúkdómi.
c. Að hann fullnægi um þekking þeim skilvrðum fyrir inntöku, sem sett 

verða i reglugerð.
6. gr.

í búfræðideild skólans skal kennslan vera bæði bókleg og verkleg. 
Bóklega kennslan skal fara fram með fyrirlestrum, að þvi leyti sem betur 
þykir henta.

Þessar námsgreinar skal kenna bóklega: íslenzku, stærðfræði og reikn- 
ingshald, þjóðfélagsfræði, búnaðarhagfræði, hagsögu og landbúnaðarlöggjöf 
íslands og nágrannalandanna, landafræði, einkum viðskiptalandafræði, grasa- 
fræði, eðlisfræði, efnafræði, jarðfræði, liíTæra- og lifeðlisfræði búfjár, jarð- 
ræktarfræði, búfjárfræði, mjólkurfræði, arfgengisfræði og verkfærafræði.

1 bændadeild skal kenna allar binar sömu námsgreinar sem í búfræði- 
deild. Þó er skólastjóra heimilt að fella niður kennslu i einstöku undirbún- 
ingsnámsgreinum, ef hann telur fært.

1 bændadeild sé kennslan þeim mun yfirgripsminni sem námstiminn 
er þar styttri en i búfræðideild, og skal þá i öllum undirbúningsnámsgreinum 
leggja aðaláherzlu á það, sem nauðsynlegt er til skilnings á búfræðinni, og i 
henni á það, sem að mestu gagni má koma bændum i daglegu starfi þeirra.

í báðum deildum skal ennfremur kenna: Handavinnu (smiðar), land- 
mælingar, steinsteypugerð, söng, leikfimi og iþróttir, og auk þess i búfræði-
deild dráttlist og kortagerð.

Heimilt er atvinnumálaráðuneytinu að fjölga eða fækka námsgreinum 
i hvorri deild skólans fyrir sig, ef skólastjóri mælir með.

1 reglugerð skal kveða nánar á um allt fyrirkomulag kennslunnar.

7. gr.
Auk kennslu samkv. 6. gr. skal veita verklega kennslu.
Fyrir nemendur búfræðideildar skal kennslan standa yfir eitt sumar. 

Leggja skal aðaláherzluna á að kenna öll venjuleg jarðabótastörf með ný- 
tízkuaðferðum, einkanlega með hestum og hestverkfærum. Svo skulu og 
nemendur stunda heyskaparvinnu og önnur heimilisstörf, allt eftir nánari 
ákvæðum reglugerðar,

Fyrir nemendur bændadeildar skal kennslan standa yfir i 6—8 vikur 
fyrir eða eftir slátt, og skulu nemendur á þeim tima vinna eingöngu að 
jarðabótum, eftir nánari ákvæðum reglugerðar.

Allir nemendur skólans skulu eiga kost á og hafa skyldu til að kynna 
sér og fylgjast með rekstri skólabúsins allan þann tíma, er þeir dvelja við 
skólann, og getur skólastjóri heimtað af þeim skýrslu eða ritgerðir, er sýni, 
að þeir hafi kynnt sér rekstur búsins.
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Það skal vera aðalreglan, að nemendur búfræðideildar stnndi verklega 
námið sumarið milli námsvetranna, en nemendur bændadeildar sumarið á 
undan námsvetrinum.

8. gr.
Gjalda skal nemendum, sem taka þátt i verklegu námi, kaup fyrir 

vinnu þeirra, eftir þvi sem reglugerð kveður nánar á um.

9. gr.
Verklega námið skal fara fram á skólajörðunum, eftir því sem hægt 

er að koma við, en verði verkefni ekki nægilegt á skólastaðnum, skal skóla- 
stjóra skylt, i samráði við atvinnumálaráðuneytið, að útvega nemendum verk- 
lega kennslu annarsstaðar, á tilraunabúum og búum, er styrks njóta af opin- 
beru fé. Semja má og við einstaka menn, ef þeir eru til þess hæfir, um að 
veita nemendum kennslu i jarðyrkju.

Ferðakostnað, er nemendur hafa af för sinni frá skólanum til verklegs 
náms, skulu þeir fá greiddan af fé skólans.

10. gr.
Árspróf og burtfararpróf skal halda við skólana i lok skólaárs í þeim 

námsgreinum, sem kenndar eru i ársdeildunum. Heimilt er, að utanskólanem- 
endur gangi undir ársprófin.

Að loknu verklegu námi hvorrar deildar skal og fara fram verk- 
legt próf.

Enginn geturfengið burtfararprófsskirteini frá skólunum, fyrr en hann 
hefir staðizt burtfararpróf í jarðyrkju.

Þeir einir, sem lokið hafa fullnaðarprófi frá búfræðideild, eða hliðstæð- 
um skólum erlendum, hafa rétt til að bera nafnið búfræðingur.

1 reglugerð skal kveða nánar á um próf við skólana.

11. gr.
Heimilt er, ef þörf krefur til þess að fá nemendur i aðaldeildir skól- 

anna nægilega vel undirbúna, að hafa við skólana undirbúningsdeild, ef þvi 
verður við komið án aukins húsakosts, og íer þá um fyrirkomulag hennar 
og starf eftir reglugerð, er atvinnumálaráðherra setur.

12. gr.
Búnaðarráðunautar og dýralæknar í opinberri þjónustu eru skyldir til 

að aðstoða við kennslu i bændaskólunum.

13. gr.
Skólastjóri skal sjá um það, að nemendur bændaskólanna eigi kost á 

ódýrri þjónustu á skólastaðnum og geti haft sameiginlegt mötuneyti, sem hon- 
um ber þó að hafa með eftirlit.

Heimavist skal vera i skólanum fyrir alla nemendur.

Þingskjal 431
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14. gr.
Atvinnumálaráðuneytið hefir á hendi yfirstjórn bændaskólanna og gef- 

nr út reglugerð fyrir þá, er meðal annars kveður nánar á um inntökuskilyrði, 
námsskeið i sambandi við skólana, fyrirkomulag kennslunnar og um próf.

15. gr.
Kostnaður við að gera skólana úr garði samkvæmt lögum þessum 

greiðist úr rikissjóöi. Svo greiðir hann og öll árleg útgjöld þeirra.

16. gr.
Út af breytingum þeim á rekstri skólabúanna, sem lög þessi hafa í 

för með sér, skal atvinnumálaráðuneytið leita samninga við núverandi skóla- 
stjóra. Ef viðunandi samningar nást ekki, koma ákvæði 2. gr. til framkviemda 
þegar næst verða skólastjóraskipti.

Að öðru leyti koma lög þessi til framkvæmda 15. okt. 1930.

17. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 48, 10. nóv. 1905, um 

bændaskóla, og lög nr. 25, 7. mai 1928, um viðauka við þau lög.

Nd. 432. Breytingartillaga

við tillögu til þingsályktunar um skipun milliþinganefndar til þess að undirbúa 
og semja framvarp til laga um alþýðutryggingar.

Frá Magnúsi Jónssyni.

Fyrsta málsgr. orðast svo:
Alþingi ályktar að kjósa þriggja manna milliþinganefnd til þess að rann- 

saka, að hve miklu leyti sé rétt að koma hér á alþýðutryggingum, og undirbúa 
löggjöf nm þau atriði tryggingamálanna, sem hún telur heppileg.

Ed. 433. Tillaga

til þingsályktunar nm skipnn milliþinganefndar til þess að nndirbúa og semja 
frv. til laga nm alþýðntryggingar.

(Eftir siðari nmr. í Nd.).

Alþingi skorar á rikisstjórnina að skipa þriggja manna milliþinganefnd 
til þess að nndirbúa og semja frnmvarp til laga nm alþýðutryggingar, er ná yfir 
gjúkra-, elli-, örorku-, slysa- ogmæðra- eða framfserslutryggingar.

Alþt. 1930. A. (42. löggjafarþing). 140



1114

Nefnd þessi skal jafnframt gera tillögnr nm ráðstafanir af hálfa rfkis 
og bæjarfélaga til varnar gegn atvinnnleysi, og hvort veita sknli stofnnn þeirri, 
er verðnr látin annast alþýðntryggingarnar, einkarétt til þess að taka að sér líf- 
tryggingar hér á landi.

Nefndin skal hafa lokið störfnm fyrir næsta reglnlegt Alþingi, og skal 
leggja frv. hennar og tillögnr fyrir það.

Þingskjal 433—434

Nd. 434. Nefndarálit

nm frv. til fjárankalaga fyrir árið 1928.

Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.

Nefndin hefir athngað frv. þetta allrækilega og borið það saman við 
landsreikninginn. Samkvæmt venjn er frv. samið eftir tiilögnm endnrskoðenda. 
Sú regla, að semja ankafjárlög algerlega eftir tillögnm endnrskoðenda, gagnrýnis- 
lanst, virðist nokknð hæpin, þvi oft er skipt nm endnrskoðendnr og því hætt við, 
að mismnnandi reglnm sé fylgt nm það, hverjar nmframgreiðslnr ern teknar i 
aukafjárlög. í*ó virðist þessa ekki hafa gætt svo mjög nndanfarin ár. Á anka- 
fjárlagafrnmvarpi fyrir árið 1920—21, sem lagt var fyrir þingið 1923, vorn gerðar 
allvernlegar breytingar. Siðan hefir að mestn verið fylgt sömn regln og þá var 
upp tekin um samning á frv. til ankafjárlaga, enda hafa þan verið samþykkt 
óbreytt eða þá með mjög smávægilegum breytingnm. í þetta frv. ern teknar 
nmframgreiðslnr á ýmsnm liðnm, sem áftnr hefir ekki þótt ástæða tii að taka 
i fjárankalagafrv., og er að snmn leyti gengið lengra f þvi efni en gert var við 
samningu fjárankalagafrv. fyrir árið 1920—21. Nefndin sér ekki ástæðn til, að 
óbreyttn formi fjáraukalaga, að breyta þeirra meginregln, sem gilt hefir nm það, 
hvaða umframgreiðslnm er leitað ankafjárveitinga fyrir eða ekki, og leggnr því 
til, að felldir verði niðnr nokkrir liðir frv. Að visn ern nokkrar fieiri nmfram- 
greiðslur, sem nú er leitað ankafjárveitinga fyrir, sem vafasamt má telja að eigi 
að vera i frv., en þar sem ekki virðist hafa verift nein föst regla nm það, hvort þær 
værn teknar i aukafjárlög eða ekki, þá gerir nefndin engar breytingartill. nm þær.
Niðnrstöðntala rekstrarreiknings er .............................................. kr. 14255749.74
Gjöld samkv. áætlnn fjárlaga............................................................... — 10453877.97

Mismunnr kr. 3801871.77
Sjóðankning hefir orðið á árinn kr. 1070777.90
Lansar sknldir hafa lækkað ... — 14831.22
Samningssknldir lækkað nmfr.
áætlnn.................... ................... . — 53713.01 kr. 1139322.13
Endnrgreidd lán.............................kr. 37920.46
Eytt af innstæðn .................... — 116053.25 _ 153973.71 kr. 985348.42

Rannvernlega hafa þá gjöldin farið fram úr áætlnn nm............ kr. 2816523.35
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Samkv. frv. er leitað aukafjár-
veitinga fyrir .............................kr. 1822089.15
Nefndin leggur til, aö þessi upp-
hseð verði lækkuö um ............— 569142.66 kr, 1252946.49
Greitt er samkv. sérstökum lögum og fjáraukal. — 922481 23 _ 2175427.72
Hafa þá gjöldin farið fram úr áætlun um..................................... kr. 641095.63 c
á þeim liðum, sem talin eru lögboðin gjöld. Stærstu liðirnir, sem hér um ræðir, 
eru gjöld skv. berklavarnalögunum kr. 411651.94, gjöld skv. jarðræktarlögunum 
kr. 112069.43 og til Eimskipafélags íslands kr. 98500.

Nefndin vill vekja athygli stjórnarinnar á þvi, hvort ekki muni rétt að 
taka upp annað form á fjáraukalögunum en verið hefir, þannig að teknar yrðu 
i fjáraukalög allar frávikningar frá fjárlögum, eins og tiðkast mun hjá nágranna- 
þjóðum vorum.

Nefndin sér ekki ástæðu til að fjölyröa frekar um frumvarpið að svo 
komnu. Leggur meiii hl. n. til, að frv. verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM.

1. Við 4. gr. 20 f. Liðurinn falli burt.
2. — - — — g. Liðurinn falli burt.
3. — - — — i. Liðurínn falli burt.
4. — 5. — VII 2. Liðurinn falli burt.
5. — 8. — 5. Liðurinn falli burt.
6. — 9. — 1. Liðurinn falli burt.

Alþingi, 5. apríl 1930.

H. Stefánsson, Hannes Jóasson, Héðinn Valdimarsson.
formaður. fundaskr. og frsm.

Nd. 435. Nefndarálit

um frumvarp til laga um samþykkt á landsreikningnum 1928.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin hefir borið frv. saman við landsreikninginn og ekkert fundið við 
hann að athuga reikningslega.

Tekjur og gjöld hafa hvorttveggja farið mikið fram úr áætlun. 
Tekjuafgangur samkv. reikningnum er kr. 1078533.52.
Um athugasemdir endurskoðenda og tillögur til reikningsúrskurðar tekur

nefndin fram, að hún er þeim samþykk í höfuðatriðum.
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Að því er athugasemd endurskoðenda nndir 3. lið snertir, um ósamræm- 
ið milli reikninga Landsbankans og rikissjóðs, sem endnrskoðendnr hafa skotið 
til úrsknrðar Alþingis, með þvi að þeir tölda svör stjórnarinnar ekki fullnægj- 
andi, vill nefndin taka fram það, sem hér segir:

í landsreikningnnm er talið til eignar kr. 1500000.00 innskotsfé ríkis- 
sjóðs i Landsbankann, samkv. 1. nr. 50 1913. Þessa upphæð hefir Landsbank- 
inn nú afskrifað. Virðist nefndinni þvi ekki rétt að telja þessa upphæð, eins og 
stendnr, með eignnm rikissjóðs, en viðnrkennir hinsvegar, að líkur séu til, að 
Landsbankinn muni af aflafé sina geta safnað þessa stofnfé, og þykir þvi rétt, að 
krafan um þessa upphæð sé færð innanstriks i skýrslnnni um eignir og skuldir 
rikissjóðs og sé ekki talin sem eign á annan eða meiri hátt en reikningar Lands- 
bankans bera með sér, að til sé fyrir þessari kröfu á hverjnm tíma, sbr. aths. 
landsbankanefndar við reikning 1928, sem er prentaðnr undir 3. lið i svari rik- 
isstjórnar.

Telur nefndin, að við svo búið megi standa að þessa sinni, en framvegis 
beri að fara eftir tillögnm nefndarinnar nm færsla á þessum lið reikningsins.

Nefndin vill að loknm benda á, að i skýrslu nm eignir og skuldir ríkis- 
ins 31. des. 1928 er undir 13. lið sknldamegin enska lánið 1921, £ 119582-4-6, 
talið i íslenzkum kr. 2523184.95, og er þá pundið reiknað á kr. 21.10. Þar sem 
gengið hefir staðið svo lengi fast, virðist rétt að reikna með núverandi gengi, kr. 
22.15, og vill nefndin benda á, að framvegis verði hið rannverulega verð punds- 
ins lagt til grandvallar við færslu þessa liðs.

Alþingi, 4. april 1930.

H. Stefánsson, Ólafur Thors. Sig. Eggerz, Héðinn Valdimarsson.
form, frsm.

með fyrirvara.

Ed. 436. Breytingartillögur

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1931.

Frá fjárveitinganefnd.

1. Við 11. gr. A. 8. (Endurskoðun skipamælinga).
Liðurinn fellnr burt.

2. — 12. — 8. (Jón Kristjánsson).
Liðurinn fellnr burt.

3. — 12. — 16. o. (Unnur Vilhjálmsdóttir).
Liðnrinn fellur burt.

4. — 12. — 16. p. (Lúðvíg Gaðmundsson).
I.iðurinn fellur burt.
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5. Við 13. gr. Stafliður F. verði stafliður D. og stafliðaröðin breytist 
samkvæmt því.

6. — 14. — A. b. 7. (Hallgrimskirkja).
Liðurinn fellur burt.

7. — 14. — B. I. d. (Kennsla i söng).
Liðurinn fellnr burt.

8. — 14. — B. I. i. (Rekstrarstyrkur til rannsóknastofu).
Fyrir »2500« kemur............................................................... 6000

9. — 14. — B. I. j. (N. Dungal).
Liðurinn fellur burt.

10. — 14. — B. II. c. (Jens Jóhannesson).
Liðurinn fellur bnrt.

11. — 14. — B. II. d. (Gunnar Bjarnason).
Liðurinn fellur burt.

12. 14. B. IX. a. (Iðnaðarmannafélag Reykjavíkur).
a. Fyrir »6000« kemur .......................................................
b. Aftan við liðinn bætist:

Par af til framhaldskennsln 1500.

7500

13. 14. B. IX. e. (Framhaldsnám erlendis).
a. Fyrir »5000« kemur .......................................................
b. Afthugasemdin (Þar af 1000 kr. til Jóns Sigurðs- 

sonar o. s. frv.) fellur niður.

4000

14. — 14. — B. XIV. 1. b. Nýr liður:
Til vatnsveitu i skólann....................................................... 9000

15. 14. B. XIV. 5. (Bygging héraðsskóla).
a. Fyrir >30000« kemur.......................................................
b. Við liðinn bætist aths.:

Þar af 10000 kr. til leikfimihúss á Láugum.

40000

16. — 14. — B. XX. (íþróttakennsla).
Fyrir »4000« kemur .................................... .................... 3000

17. — 14. — B. XXI. (lþróttasamband tslands).
Fyrir »6000« kemur............................................................... 4000

18. — 14. — B. XXII. (Unnur Jónsdóttir).
Liðurinn fellur burt.

19. — 14. — B. XXIII. (Helgi Tryggvason).
Liðnrinn fellur burt.

20. 15. 16., 17., 18., 19. og 20. (Sig. Skúlason, Árni Þórar- 
insson, Benedikt Björnsson, Margeir Jónsson og Oddur 
Oddsson).
Þessir 5 liðir falla niður.

21. — 15. — 28. (Páll tsólfsson).
Fyrir »2500« kemur................................................................. 2000

22. — 15. — 29. (Maria Markan).
Liðurinn fellur burt.
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23. Við 15.

24. — 15.

25. — 15.

26. — 15.

27. — 16.

28. — 16.

29. — 16.

30. — 16.

31. — 16.

32. — 16.

33. — 17.

34. — 17.

35. — 17.

36. — 17.

37. — 17.

gr. 30. (Karlakór Reykjavikui).
Liðurinn fellnr bnrt.

— 31. (Þórðnr Kristleifsson).
Liðnrinn fellnr bnrt.

— 32. Nýr liðnr:
Til Gnðmnndar Kambans, til ritstarfa.............................

— 39. (Gnðmnndnr Finnbogason).
Aftan við liðinn bætist: Lokagreiðsla.

— 18. (Landmælingar).
Fyrir >45000« kemur .......................................................

— 20. (Fiskifélagið).
Fyrir >90000« kemnr .......................................................

— 22. (Eftirlit með skipnm og b&tum).
Upphæðin >8000« fellnr niðnr, en i þess stað komi 
tveir nýir stafliðir:
a. Lann skipaskoðnnarstjóra ..............................................
b. Til skrifstofnkostnaðar, allt að............ ....................

— 25. (Mjöll).
Liðnrinn fellnr bnrt.

— 32. (Kvenfélagasamband íslands).
a. Fyrir >10000« kemnr .......................................................
b. Aftan við liðinn bætist: Til nndirbúnings starfsemi 
sinnar.

— 32. Þrír nýir liðir:
a. Til sambands norðlenzkra kvenna .............................
b. Til sambands anstfirzkra kvenna .............................
c. Til sambands sunnlenzkra kvenna .............................

— 7. (Slysavarnir).
a. Fyrir >18000« kemnr.......................................................
b. Athngasemd sú, sem stendnr við þennan lið, falli 

bnrt, en i þess stað kemnr:
Enda sé stjórnarr&ðinn send skýrsla um starf- 

semina.
— 11. (Stórstúka lslands).

Fyrir >8000« kemnr...............................................................
— 13.—19. (Slysa- og sjúkrasjóðir).

Á eftir 19. kemnr aths.:
Fjárveitingarnar nndir þessnm tölnliðnm ern 

bnndnar því skilyrði, að jafnmikið fé að minnsta 
kosti komi annarsstaðar að og að stjórnarr&ðinn sé 
send skýrsla nm starfsemina.

— 20. (Styrktarsj. Margrétar Bjarnadóttnr).
Liðnrinn fellnr bnrt.

— 21. Þrír nýir liðir:
a. Til Etliheimilisins Grnndar Rvik, byggingarstyrknr.

2000

55000

80000

6800
5000

2000

450
300
450

14000

10000

10000
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b. Til gamalmennahælis & Isafirði...................................... 1000
c. Til gamalmennahælis á Seyðisfirði ............................. 1000

38. Við 18. gr. II. c. 10. (Þórðar Ólafsson).
Fyrir »555« kemur ............................................................... 370

39. — 18. — II. c. 11. Nýr liðar:
Til Helga P. Hjálmarssonar .............................................. 475

40. — 18. — II. d. 5. (Gnðrún Ólafsdóttir).
Fyrir »100« kemnr ... ....................................................... 300

41. — 18. — II. f. 25. (Þóroddar Bjarnason).
a. Fyrir »1200« kemur .................................... .................. 600
b. Nýr liðnr:
Til Sigrfðar Guðmundsdóttar, ekkju Böðvars Þorláks-
sonar ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 300

42. — 18. — II. g. 6. (Guðmundur Friðjónsson).
Fyrir »1200« kemnr .:............................................................ 1500

43. — 18. — II. g. 10 (Stefán frá Hvitadal).
Fyrir »2000« kemnr............................................................... 1200

44. — 18. — II. g. 13. (Gnðmnndar Kamban).
Liðurinn fellnr burt.

45. — 18. — II. i. 1. (Guðrún Jónsdóttir).
Liðnrinn fellur burt.

46. — 18. — II. i. 27. Nýr liður:
Til Gróu Jónsdóttnr ljósmóður........................................... 200

47. — 22. — VII. (Ábyrgð fyrir Siglnfjarðarkaupstað).
Liðurinn fellur niður.

48. — 22. — VIII. (Ábyrgð fyrir kvennaskólann i Rvik).
Fyrir »40000« kemur: allt að 48000.

49. — 22. — IX. (Ábyrgð fyrir Súðaviknrhrepp).
Liðurinn fellur niður.

50. — 23. — Aftan við greinina bætast tvær málsgreinar:
a. Stjórninni er heimilt að endurgreiða Steinþóri Guðmundssyni 

fyrrv. skólastjóra iðgjöld þau, er hann hefir greitt i lifeyrissjóð 
barnakennara.

b. Stjórninni er heimilt, að fenginni reynslu, að kaupa 2 snjó- 
bifreiðar, til flatninga á Holtavörðaheiði og Fagradal.

Ed. 437. Breytingartillaga

við frv. til laga um fræðslamálastjórn.
Frá Jóni Jónssyni.

Við 3. gr. Greinin orðist svo:
Fræðslumálastjóri hefir að byrjunarlaunum 6000 kr., er hækka eftir 3, 6 

og 9 ár i þessari röð um 300 kr., 300 kr. og 400 kr. npp i 7000 kr., en skríf- 
stofukostnaðnr greiðist eftir reikningi, samþykktam af ráðuneytinu.

Þingskjál 436-437
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Ed. 438. Lög

um löggilding verzlunarstaðar í Selárvik i Árskógshreppi.

(Afgreidd frá Ed. 7. april).

L gr.
I Selárvik i Árskógshreppi i Eyjafjarðarsýslu skal vera löggiltur verzl- 

unarstaður.
2. gr.

Löggilding þessi kemur til framkvæmda, þegar atvinnumálaráðnneytið 
hefír ákveðið takmörk verzlunarlóðarinnar samkv. lögum nr. 61,10. nóv. 1905, 
og birt i B-deild Stjórnartiðindanna.

Nd. 439. Frumvarp

til laga um fræðslumálastjórn.

(Eftir 3. umr. i Ed.).

1. gr.
Kennslumálaráðuneytið hefír yfirstjórn allra kennslu- og skólamála.

2. gr.
Fræðslumálastjóri stýrir framkvæmdum i kennslu- og skólamálum. 

Hann sér um að gildandi lögum og fyrirmælum um fræðslumál sé hlýtt og 
heimtar allar nauðsynlegar skýrsiur um skólahald i landinu.

Álits fræðslumálastjóra skal leitað um öll skólamál, sem undir fræðslu- 
málaráðuneytið falla. Þó er Háskóli lslands undanskilinn ákvæðum þessara 
laga.

Kennslumálaráðuneytið getur falið fræðslumálastjóra fullnaðarafgreiðslu 
þeirra mála, sem ráðuneytið telur sig ekki þurfa að hafa bein aiskipti af, enda 
sendi hann ráðuneytinu ársfjórðungslega skrá um þau mál, er þannig hafa 
verið afgreidd.

Nánar skal ákveða í reglugerð um skyldur og störf fræðslumálastjóra.

3. gr.
Fræðslumálastjóri hefír að byrjunarlaunum 6000 kr., er hækka eftir 3, 

6 og 9 ár i þessari röð um 300 kr., 300 kr. og 400 kr. upp í 7000 kr., en 
skrifstofukostnaður greiðist eftir reikningi, samþykktum af ráðuneytinu.

4. gr.
Fyrir barnaskóla, héraðsskóla og gagnfræðaskóla skulu vera skólaráð.
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Fræðslumálastjóri er formaður og framkvæmdarstjóri þeirra. 1 skólaráði sitja 
auk hans:

1. Fyrir héraðs- og gagnfræðaskóla: Einn maður kosinn af félagi héraðs- 
skólakennara og annar kosinn af föstum kennurum gagnfræðaskóla i 
kaupatöðum.

2. Um skólaráð barnaskóla fer eftir lögum nr. 19 1928, um fræðslumála- 
nefndir.

Ráðuneytið setur reglugerð um kosningar, skyldur og störf skólaráða.

5. gr.
Skólaráð gera tillögur til kennslumálaráðuneytisins um námsskrár, 

kennslubækur, kennsluáhöld og tilhögun prófa, hvert á sinu sviði.
Kostnaður við skólaráð telst til skrifstofukostnaðar fræðslumálastjóra. 
Skólaráðsmenn gegna störfum endurgjaldslaust.

6. gr.
Við barnaskóla skal vera kennslueftirlit. Til eftirlitsins skulu skipaðir 

hinir hæfustu barnakennarar, einn fyrir hvert eftirlitssvæði til fimm ára i 
senn. Eftirlitssvæði skulu einkum fara eftir sýslum og kaupstöðum, en þó 
má vikja frá þvi, þegar. annað þykir hentara.

Eftirlitsmenn skulu a. m. k. einu sinni á ári koma i hvert skólahérað 
i sinu umdæmi, á þeim tima, sem kennsla fer fram, og senda skólanefnd og 
fræðslumálastjóra árlega skýrslu um fcæðsluástand síns héraðs.

Eftirlitskennurum skal skylt að halda þau próf, sera fræðslumála- 
stjórnin fyrirskipar, og veita leiðbeiningar um kennslu og skólaskipun. Fræðslu- 
málastjórnin setur í reglugerð nánari ákvæði um starfsvið eftirlitskennara og 
störf þeirra.

7. gr.
Laun og ferðakostnaður eftirlitskennara barnaskólanna greiðist úr rikis- 

sjóði eftir þeim reglum, sem fræðslumálastjórnin setur. Launa- og ferðakostn- 
aðargreiðslur til þeirra mega ekki fara fram úr 15 þús. kr. á ári, og falla þá 
niður launagreiðslur úr rikissjóði til prófdómenda samkv. 18. gr. laga nr. 40 
1926, um fræðslu barna. Kostnaður, sem af prófum leiðir, greiðisthér eftir úr 
sveitar- eða bæjarsjóðum, enda skulu skólanefndir skipa prófdómendur.

8. gr.
Til kennslueftirlits við aðra skóla skulu settir skólafróðir menn um 

stundarsakir, eftir þvi sem fé er veitt til þess i fjárlögum.

9. gr.
Fræðslumálastjóri hefir yfirstjórn kennslueftirlitsins og litur eftir skól- 

um sjálfur, eftir þvi sem ástæður leyta.

10. gr.
Fræðslumálastjóri hefir yfirumsjón með þeim skólabókasöfnum og al- 
aipt 1930. (A. 42. löggjafarþing). 141
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þýðubókasöfnum, námskeiðum og fyrirlestrum, er styrk fá úr rikissjóði, og 
heimtar um allt þetta-árlegar skýrslur.

11. gr.
Fræðslumálastjóri skal árlega gefa út yfirlitsskýrslu um allt skóla- 

hald í landinu.
12. gr.

Lög þessi öðlast gildi þegar i stað. Jafnframt eru úr gildi numin 
ákvæði, er fara í bág við þessi lög.

Þingskjal 439—441

Nd. 440. Tillaga

til þingsályktunar um styrk samkvæmt jarðræktarlögunum.

Flutningsm.: Magnús Guðmundsson og Jón Sigurðsson.

Neðri deild Alþingis ályktar að skora á landsstjórnina að nema úr gildi 
breytingar þær viðvikjandi jarðræktarstyrknum, sem gerðar voru á siðast- 
liðnu ári og valda lækkun hans, en taka upp i þeirra stað hinar eldri reglur 
um styrkinn.

Ed. 441. Frumvarp

tii laga um vigt á síld.
(Eftir 3. umr. í Nd.).

1. gr.
ÖIi sild, sem seld er bræðsluverksmiðjum til vinnslu, skal hér eftir 

vegin, ef seljandi óskar þess.
Við vigt á síld skuln notaðar þar til hæfar vogir, er taki í einu að 

minnsta kosti innihald tveggja mælikera ásamt tæki þvi, sem sildin er vegin i.
Eitt mæliker skal rúma 135 kg. af síld, og telst það verðeining.

2. gr.
Þar sem sild er vegin samkvæmt 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, 
séu löggiltar og skoðaðar árlega, áður en byijað er að nota þær.
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3. gr.
Mál samkvæmt lögum þessum skal farið með sem almenn lögreglumál. 

Brot gegn lögnnnm varða sektum fiá 20—2000 kr. Sektir renna i rikissjóð.

4. gr.
Með lögnm þessum ern úr gildi numin ákvæði 11. gr. tilskipunar um 

mælitæki og vogaráhöld, frá 13. marz 1925, að þvi leyti, er þau samrýmast 
ekki lögum þessum. Svo falla einnig úr gildi önnur lagaákvæði, sem koma i 
bága við þessi lög.

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

Ed. 442. Frumvarp

til Iaga um skurðgröfur rikisins og rekstur þeirra.

(Eftir 3. umr. i Nd.).

1. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt, i samráði við Búnaðarfélag íslands, að 

kaupa 1 skurðgröfu á ári fyrst um sinn, af þeirri gerð, er henta þykir hér á 
landi. Heimild þessi nær einnig til þess að láta gera tilraunir um smiði og 
notkun á skurðgröfum.

2. gr.
Umsjón og starfræksla sknrðgrafna þeirra, er rikið á nú og keyptar 

verða, skal falin Búnaðarfélagi íslands, en það skal hafa i sinni þjónustu 
mann, er hefir sérþekkingu i þeim efnum.

3. gr.
Búnaðarfélagi Islands skal falið að láta gera mælingar, uppdrætti og 

áætianir á þeim svæðum, þar sem áhugi er fyrir slikum framkvæmdum og 
telja verður liklegt, að skurðgröfu verði við komið.

4. gr.
Nú hafa uppdrættir og áætlanir verið gerðar á einhverju svæði, og geta 

þá bændur þar myndað með sér áveitufélög samkv. 42.-44., 46. og 47. gr. 
vatnalaganna frá 1923, eða landþurkunarfélög samkv. 82. gr. sömu laga, og 
skal um stotnun þess félagsskapar og starfrækslu að öllu farið eftir fyrir- 
mælum vatnalaganna.

5. gr.
Nú er landþurkunar- eða áveitufélag myndað samkv. 4. gr. Ber þvi
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þá réttur til, svo fljótt sem ástæður leyfa, að fá eina eða fleiri af skurðgröfum 
rikisins lánaðar, enda hagi svo til, að hentugt sé að nota þar skurðgröfu. Rik- 
ið lánar skurðgröfurnar án endurgjalds, greiðir allan kostnað af flutningi 
þeirra milli vinnustaða og sér um viðhald þeirra, en umsjónarmaður skurð- 
grafnanna ræður verkstjóra til þeirra. Búnaðarfélag íslands setur reglur um 
rekstur skurðgrafnanna.

Þingshjal 442—443

6. gr.
Áf kostnaði þeim, er leiðir af starfrækslu skurðgrafnanna, þar með 

talið nauðsynlegt viðhald þeirra, varahlutir og vátrygging, þar sem þess er 
þörf, greiðir rikissjóður ?/*, ’/» heimilast landþurkunar- eða áveitufélögunum 
að útvega sér að láni, en 'h skulu landeigendur leggja fram sjálfir, um leið 
og verkið er framkvæmt.

7. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd. 443. Nefndarálit

um frv. til laga um breyting á áfengislögum, nr. 64, 7. mai 1928.

Frá minni hluta allsherjarnefndar.

Minni hlutinn telur frv. þetta, er felur i sér ýmsar leiðréttingar, skýringar 
og viðauka við áfengislögin, vera tii bóta, og leggur því til að það verði samþykkt 
með 2 brtt. Taka vill minni hl. fram og leggja áherzlu á, að refsing fyrir hlut- 
deild verði aðeins beitt að þvi er snertir brot, er framin eru fyrir ávinningssakir.

BREYTINGARTILLÖGUR.

Við 4. gr. a-lið:
1. Fyrir >að áfengi sé nauðsynlegt til lækningac komi: að áfengið sé nauðsyn- 

legt til lækninga.
2. Fyrir «nautna« komi: nautnar.

Alþingi, 7. april 1930.

Magnús Torfason, Héðinn Valdimarsson. 
frsm.
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Ed. 444. Nefndarálit

nm frv. til laga um breyting á lögum nr. 38, 11. júlí 1911, nm lækningaleyfi.
Frá meiri hl. allsherjarnefndar.

Alisheijarnefnd hefir ekki orðið sammála nm frnmvarp þetta. Minni hl. 
nefndarinnar (JóhJóh) er á móli frv., en meiri hl. leggnr til, að það gangi fram.

Þvi hefir verið haldið fram til andmæla gegn frv. þessn, að með kvöð 
þeirri, sem það leggnr á læknakandidata, sé heft ntanför þeirra læknaefna, til 
framhaldsnáms erlendis, sem kvaddir verða til að inna störf af hendi samkvæmt 
frv. Telnr meiri hl. nefndarinnar þessa ástæðn mjög veigalitla, þvi frv. ákveðnr, 
að fnll lann sknli greidd fyrir þan störf, sem þeim yrðn falin. Mnnn margir 
læknanemar vera þann veg efnnm bnnir að afloknn prófi, að þeim kæmi vel að 
geta nnnið sér inn nókknrt fé strax að prófi loknn og nm leið fengið æfingn í 
lifsstarfi sinn. Þó að ntanför frestaðist nm eitt ár, virðist það ekki ætti að valda 
mikln tapi fyrir hlntaðeigendnr, þar sem flestir lúka námi tiltölnlega nngir, og 
ætti því framtið þeirra sem lækna að vera jafntrygg, þó þeir legðn eitt ár í 
þjónnstn rikisins. Enda telnr meiri hl. það rétt, að þeir kandidatar, sem hefðn 
á þennan hátt nnnið fyrir þjóðfélagið, gengjn fyrir öðrnm nmsækjendnm nm 
styrk til ntanfarar, og leggnr meiri hl. sérstaklega mikla áherzln á þetta atríði.

Þá hefir þvi og veríð haldið fram, að læknanemar að afloknn prófi 
hefðn ekki fjárráð til að kanpa nanðsynleg læknisáhöld og lyfjabirgðir og að 
óhæfa væri að skylda þá til þess, þar sem gera mætti ráð fyrír, að þeir gegndn 
ekki þessn starfi nema i bili. Viðnrkennir meiri hl., að i snmnm tilfellnm 
hefir þessi mótbára við nokknr rök að styðjast, t. d. þar sem nm læknishérað 
er að ræða, sem læknir hefir flntt úr og engin áböld ern þvi til, sem hægt værí 
að fá til notknnar. En meiri hl. litnr svo á, að f þeim hérnðnm, sem örðngast 
er að fá lækna og sem gera má ráð fyrír að oft þyrfti að neyta ákvæða frv. 
þessa, ef að lögnm yrði, til þess að hægt væri að fnllnægja kröfn og þörf ibú- 
anna nm viðnnandi læknishjálp, þá væri það sjálfsagt, að ríkið legði til lækn- 
ingaáhöld og lyfjaforða, þvi að með þvi móti yrði oft léttara að fá menn til að 
gegna þar læknisstörfnm og siðnr hætt við, að héraðsbúar þyrftn langtimnm 
saman að búa við fjarlæga eða enga læknishjálp. Treystir meirí hl. heilbrigðis- 
stjórn landsins til ráðstafana þeirra nm þetta atríði, sem við framkvæmd lag- 
anna sýndn sig að vera nanðsynlegar.

Þá breytingn finnnr meiri hl. ástæðn til að gera á frv., að stytta þann 
tíma, úr tveimnr árnm niðnr i sex mánuði, sem rikisstjórninni er heimilt að 
krefjast, að kandidatar taki að sér störf i þágn hins opinbera að afloknn prófi. 
Leggnr meiri hl. nefndarinnar þvi til, að frv. verði samþykkt með þessari

BREYTINGU:
Við 1. gr. 1 stað orðanna »á fyrstn tveimnr árnm< komi: á fyrstn sex 

mánnðnm.
Alþingi, 4. aprfl 1930.

Jón Baldvinsson, Ingvar Pálmason,
form. fnndaskr. og frsm.

Þingskjal 444
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Ed. 445. Nefndarálit

um frv. til fjárlaga fyrir árið 1931.

Frá fjárveitinganefnd.

Enn sem fyrr hefir nefndinni verið það Ijóst, að fyllsta þörf væri á þvi 
að hraða afgreiðsln fjárlaganna i Ed. 76 dagar vorn liðnir frá þfngsetningu, er 
frv. var lagt fyrir deildina til 1. nmr. Er þessa ekki getið hér til að áfellast Nd. 
fyrir seinlæti — enda að þessn sinni sérstakar og öldnngis óvanalegar tafir og 
trnflanir f þinginn, er stöfuðn af lokun íslandsbanka —, heldnr er á þettadrepið 
til stnðnings þeirri skoðun nefndarinnar, að hraða þyrfti afgreiðsln fjárlaganna i 
Ed. svo sem frekast væri nnnt, ef þing ætti ekki að standa óhæfilega lengi.

Enda þótt fjvn. hafi lokið tillögnm sinnm tii annarar nmr. aðeins tveim 
sólarhringnm eftir að deildin hafði visað frv. til nefndarinnar, þá ber þó eigi að 
lita svo á, að störf nefndarinnar hafi eingöngn verið nnnin á þeim tima.

I Nd. var tekin npp sú nýbreytni, að eldhúsdagsnmræðnr færn ekki fram 
fyrr en við 3. nmr. fjárl. að lokinni atkvæðagreiðsln. Af þessari breytingn leiddi 
það, að fjvn. Ed. gat fengið frv. fnllbúið frá Nd. 10 dögmn fyrr en ella hefði 
orðið. Nefndin reynði að nota vel þennan tíma, enda hafði áðnr lesið ýfir margt 
af þeim skjölnm, er fyrir lágu.

í fjárlagafrv. þvi, er stjórnin lagði fyrir þingið, vorn útgjöld áætlnð 
12216600 kr. Við meðferð Nd. hækknðn rannvernleg útgjöld nm nálægt 536000 
kr. Við athugnn frv. kemnr í Ijós, að hækknn þessi skiptist þannig, talið i heil- 
um þúsnndnm:

1. Leiðréttingar............ ..................................... c. kr. 100000
2. Samgöngnmál............ ........................... . - — 200000
3. Verklegar framkv.... ..................................... - — 75000
4. Skólar .................... • •• ............................. - — 70000
5. Lannabætnr ............ • •• .................. - — 10000
6. Persónnlegir styrkir ..................................... - — 45000
7. Liknarstarfsemi ••• ••• ••• ••• ••• . — 12000
8. Ýmislegt....................

Samtals .
- — 24000
. kr. 536000

Þar sem útgjöld i frv. eru eftir tillögum Nd. áætlnð nál. 12800000 kr., eða 
uál. 870000 kr. hærri en i gildandi fjárlögnm, og þar sem nefndinni er það Ijósf, 
að eðlilega hljóta einhver útgjöld að bætast við í Ed., þá virtist nefndinni það 
bein skylda sin að gera tilraun til að draga úr þeim útgjöldnm, sem þegar vorn 
komin i frv. En nefndinni er óljúft að ráðast á nanðsynlegar verklegar fram- 
kvæmdir, fyrr en i siðnstu lög. Ganga þvi lækkunartillögur nefndarinnar að þessn 
sinni aðallega út yfir persónnstyrki og annað það, sem frekast má telja liks eðlis. 
Þess skal þó getið nm stóran framkvæmdalið (13. gr. D., til Flngfélags íslands



70000 kr.), að til orða kom að fella þann lið burtn, þótt ákvörðun sé frestað til
3. umræðu.

Verður svo hér á eftir gerð grein fyrir helztu breytingartillögum nefnd- 
arinnar, eða meiri hl. hennar, því að um ýmsar tillögnr gat nefndin ekki öll 
orðið sammála.

12. gr.
Nefndin verðnr að leggja á móti því, að þingið veiti einstaklingnm sjúkra- 

styrki. Þó er nefndinni ljóst. að margir knnna þeir menn að vera i landinu, er 
kæmi vel og jafnvel hefðn brýna þörf fyrir þessháttar hjálp, en nefndin telnr 
ekki likur til þess, að þingið hafi aðstöðn til að beita réttlæti i þessnm efnum. 
Það verður handahóf, hverjir nm slika styrki sækja, og getnr einnig orðið handa- 
hóf, hverjir af nmsækjendnm yrðn teknir til greina. Pess vegna leggnr nefndin 
til, að niðnr falli sjúkrastyrknr til Unnar Vilhjálipsdóttur, 1000 kr., og styrkur 
til Lúðvígs Gnðmnndssonar til að leita sér lækninga erlendis, 2000 kr.

14. gr.
Við þessa gr. hefir nefndin gert 14 brtt. Ern 5 þeirra nm að fella I burt 

styrki til náms erlendis.
Þar sem nú og að nndanförnn hafa verið ætlaðar árl. í fjárlögnm 24000 

kr. til styrktar ísl. stúdentnm i erlendnm háskólum, og ank þess ern nú ætlaðar 
12000 kr., sem menntamálaráðið úthlntar til ýmiskonar náms erlendis, þá verð- 
nr nefndin að leggja á móti þvi, að þingið sé ank þessa að úthlnta sérstöknm 
einstaklingsstyrkjum i sama angnamiði. Enda var það ásetningnr þingsins, er það 
lagði til npphæð þá, er menntamálaráðið úthlntar, að á þann hátt losaðist þing- 
ið algerlega við úthlntnn erlendra námsstyrkja, meö allri þeirri timatöf og handa- 
hófi, er þvi fylgir.

Nefndin leggnr til, að niðnr falli byggingarstyrkur til Hallgrimskirkjn i 
Sanrbæ á Hvalfjarðarströnd, 3000 kr., fyrsta greiðsla af þremnr. Gert er ráð fyrir, 
að sú bygging kosti 45 þús. kr. Til er nú i peningum og greiðsluloforðum aðeins 
helmingnr þeirrar npphæðar (c. 23000 kr.). Telnr nefndin þvi of snemmt að ráðast 
i þá framkvæmd fyrr en meirn fé hefir verið safnað.

Þá leggnr nefndin til, að rekstrarstyrknr til rannsóknastofu háskólans 
verði ákvedinn i einn lagi 6000 kr. Taldi nefndin ekki ósennilegt, að sameina 
mætti forstöðn stofnnnar við forstöðn rannsóknastofn i þarfir atvinnnveganna 
(sbr. lög nr. 17, 14. júni 1929), og gerir þá jafnvel ráð fyrir, að samningar geti 
tekizt við Níels P. Dnngal nm forstöðnna.

Nefndin leggnr til þrennskonar hækkun til skólanna: Iðnskólans i Reykja- 
vik til framh.náms 1500 krn Eiðaskóla til vatnsleiðsln 9000 kr., og Langaskóla 
npp i kostnað við að reisa leikfimihús, 1000 kr.

Alla þessa liði telnr nefndin mjög nanðsynlega.
Nefndin leggnr til, að allmargir námsstyrkir og rithöfnndastyrkir falli 

bnrt af þessari grein, með þvi að hún lítnr svo á, að Alþingi eigi ekki að hafa 
slika úthlntnn með höndnm; bæði sé hún of timafrek fyrir þingið og stórhætta 
sé á, að það verði með þvi móti teningskast, hverjir hreppi styrkina, og loks séu
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takmörk fyrir, hvað þingið megi veita i þessu skyni. Eðlilegast sé, að menntamála- 
ráðið úthluti slikum styrkjura, að þvi leyti sem þingið sér fært að veita fé til.

Þá virðist það mjög óeðlilegt, að ungir rithöfundar, svo sem Guðmundur 
Kamban, séu settir i 18. gr. á bekk með gömlum rithöfundum, og er þvi lagt 
til, að hann sé fluttur i 15. gr.

16. gr.
Atvinnumálaráðherra gaf þær upplýsingar, að ekki yrði hjá þvi komizt 

að hækka liðinn til landmælinga um 10000 kr., svo sem hér er gert ráð fyrir.
Nefndin ieggur til, að styrkur til Fiskifélags íslands sé lækkaður um 10 

þús. kr. Byggir nefndin þessa tillögu sina á þvi, að Fiskifélagið hefir á undan- 
förnum árum varið nokkru fé til styrktar fyrírtækjum, sem heyrir beint undir 
þingið að leggja fé til, ef þau á annað borð eru styrkt Má þar til nefna, að 
Fiskifélagið varði um 27 þús. kr. árið 1929 til sliks, og skulu hér nefndar nokkr- 
ar upphæðir sem dæmi um styrkveitingar félagsins frá. þvi árí:

Slysavarnafélag íslands .............................................. kr. 6000
Bryggja á Akranesi .............................................. ... — 2000
Þorlákshöfn........................................................................ — 3897
Brimbrjótur i Bolungavfk .....................................  — 5000
Skálar á Langanesi ....................................................... — 5000

Kr. 21897

Verður ekki betur séð en Fiskifélagið hafi með tilgreindum fjárveitingum 
gengið inn á valdsvið Alþingis, þar sem þingið hefir veitt fé til lendingarbóta og 
bryggjugerða, og slysavarnafélag íslands nýtur allverulegs styrks hjá ríkinu.

Lagt er til, að 22. liður 16. gr. sé sundurliðaður i tvo stafliði: laun skipa- 
skoðunarstjóra, kr. 6800, og skrifstofukostnaður hans, kr. 5000. Er það gert i 
samræmi við lög nr. 20, 14. júni f. á. Jafnframt er lagt til, að niður falli liður- 
inn 11. gr. A. 8, kr. 1000.

Nefndin telur, að árangur af starfsemi »MjaIIar« í Borgarnesi sé mjög 
vafasamur. Leggur þvi til, að styrkur sá, sem henni er ætlaður, kr. 6000, falli 
niður.

Þá Iitur nefndin svo á, að Kvenfélagasamb. Isl. hafi ekki nægilega búið 
sig undir þá starfsemi, er það byggst að framkvæma. Vill þvi ætla þessu félaga- 
sambandi 2000 kr., til undirbúnings starfsemi sinni, en ætlar fjórðungasambönd- 
nnum likan styrk og að undanförnu.

17. gr.
Fyrir lágu umsóknir um styrk til gamalmennaheimila i Reykjavik, Isa- 

firði og Seyðisfirði. Nefndin viðurkennir tilgang þessarar starfsemi og leggur til, 
að elliheimilinu Grund i Reykjavik verði veittar 10000 kr., en gamalmennabælum 
á tsafirði og Seyðisfirði 1000 kr. hvoru.

Þá leggur nefndin til, að slysavarnafélaginu og sjúkrasjóðum þeim, sem 
styrks njóta, sé gert að skyldu að senda stjórnarráðinu skýrslvr um starfsemi



sfna, og að skilyrði fyrir styrk til einstakra ajúkrasjóða sé, að þeir fii jafnmikiö 
fé fri öðrnm.

22. gr.
Nefndin leggur til, að niðar falli ibyrgðir fyrir raforkuveitulinam á Siglu- 

firði og i Súðavfkarhreppi. Þar sem rannsókn stendur yfir am raforkaveitamil 
landsins, þi telar nefndin ekki rétt, að rikið staðli að þessam framkvæmdnm ná.

23. gr.
Ef snjóbifreið sú, sem þegar hefir verið keypt, gefar góða raan, leggar 

nefndin til, sð keyptar verði tvser snjóbifreiðsr til vörnflatnings, og ætlast til 
þess, að önnar verði notað i Holtavórðaheiði, en hin i Fagradal.
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Fyrir ýmsnm 
grein f framsöga.

Jón Jónsson, 
form.

breytingartillögam, sem hér era ekki nefndar, verðar gerð

Alþingi, 7. aprfl 1930.

Pill Hermannsson, lngibjörg H. Bjarnason. 
fandaskr. og frsm.

Eringar Friðjónsson. Jóh. Jóhannesson.

Nd. 446. NefndariUit

nm frv. til fjáraukalaga fyrir irið 1929.

Fri fjirveitingsnefnd.

Nefndin hefir athngsð frv. þetta nokkað og leitað sér npplýsinga am 
einstaka liði þess. ■ Vill hún geta ým&ra athugasensda og npplýsinga viðvfkjandi 
frv., og era þetta þser helzlu:

4. gr. í. Til ambóta og bregtinga á pósthúsina á ísafirði. Hús þetta, sem 
er stórt og vandað, var byggt nm 1920 og koslaði þi ca. 300 þús. kr. Árið 1928 
keypti rfkisstjórnin það undir póst og sfma i ísafirði fyrir 35 þús. Siðan hefir 
verið varið til ambóta og breytinga i þvf þessari apphæð, 25592,08, og kostar þvf 
rlkifl nú nm 60 þús. Tölavert af húsi þessa er nú leigt út til annarar notkanar.

4. gr. 2. Til póst- og simahúss i Neskaapstað. Þar hefir sömaleiðis verið 
keypt hús til starfrækslu sima og pósts i staðnnm. Húsið er 3 ira gamalt, hæfilega 
stórt til ibúðar fyrir nmsjónarmann pósts og sima og starfræksln hvorstveggja.

5. gr. 6. Aðgerð og bregtingar Menntaskólans. Alls hefir verið kostað til 
þessa 46 þús. kr. i irnnnm 1929—30 samkv. npplýsingnm fri húsameistara rfkis- 
ins. Liggar kostnaðarinn einkam f þvf, að komið hefir verið app beimavistam
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(28 talsins), bseði á lofti skólahússins og eins á lofti bókhlöðunnar (Iþökn) og 
ennfremnr ýmsnm endnrbótnm á henni.

5. gr. 12. Um Laugaskóla upplýstist það, að þessar 5000 kr. ern síðasta 
útborgnn á byggingarstyrk rikisins, sem þá nemnr alls kr. 77 þús., en 13. liður 
sömn greinar (2. 772,21 fyrir gólfdúka) er eina fjárveitingin til skólans, sem 
ekki hefir komið fé á móti frá héraðinn.

Um húsmæðraskólann á Langnm, sem i þessari grein er einnig með 
7000 kr. byggingarstyrk, fékk nefndin þær npplýsingar, að til hans er nn 
komið alls 31 þús. kr. úr rikissjóði.

Fjárveiting 7. gr. 1. til sjómœtinga á Húnaflóa (ca. 50 þús.) er kostnaðnr 
vifl úthald »Þórsc o. fl. þann tíma, sem hann var þar við mælingarnar siðastl. 
snmar. Snndnrliðnn á kostnaðinnm eða timalengdina hefir nefndin ekki fengið, 
en þykir nppbæðin hinsvegar allhá. Þó má geta þess, að fyrir þessar mælingar 
fannst ný og skemmri siglingaleið frá Blöndnósi inn i Hrútafjörðinn en áðnr 
þekktist.

Um 7. gr. 2. (húsaleigu, Ijós og hita i teiknistofa rikisins) vill nefndin 
segja það, að hún álitur sjálfsagt, að þessi liðnr verði eftirleiðis settnr inn i fjár- 
lögin, þar sem sýnt er af nndanfarandi fjáraukalögum og eðli málsins, að hér er 
nm árlega greiðsln að ræða, sem ekki verðnr komizt hjá.

7. gr. i. Til flugferða. Nefndinni þykir þetta næsta mikil npphæð og á- 
litnr slikar greiðslnr ntan fjárlaga, eftir »áskornnnm« hinna og annara, mjög 
óviðeigandi.

Þá kemnr 9. greinin. I henni ern þrir liðir, 2., 4. og 5., sem allir ern 
stilaðir á nndirbúning alþingishátiðarinnar. Af þessnm npphæðnm er ekki nema 
nokknr hlnti, sem alþingishátiðarnefndin vill samþykkja eða viðnrkenna að hafa 
ávisað. Þó að fjárveitinganefnd áliti nokknð ankaatriði, hvernig útgjöld þessi ern 
færð, þar sem þan öll ern greidd úr rikissjóði og öllnm er varið beint og óbeint 
til nmbóta á Þingvöllum, þá áleit hún samt rétt að verða við tilmælnm hátfðar- 
nefndar, að breyta færslnm á nokkrnm npphæðnm, og flytnr i samræmi við það 
breytingartillögnr við þá liði. Nokknr hlnti þess kostnaðar verðnr tekinn út af 
frnmvarpinn samkv. till. rikisstjórnarinnar.

Að loknm vill nefndin geta þess, að henni virðist, að bókhald rikisins 
mnni eigi vera svo skýrt og greinilegt sem vera bæri, og greiðslnr til samskonar 
fyrirtækja stnndnm færðar á mismnnandi liði. Meðal annars er það álit hennar, 
að sjálfsagt sé að láta allar greiflslur til opinberra bygginga, sem kostaðar ern af 
rikisfé að nokkrn eða ölln leyti, ganga i gegnnm skrifstofn húsameistara 
rikisins, á sama hátt og greiðslnr vegna vegamála ganga gegnnm vegamálaskrif- 
Stofnna. En þeirri regln er alls ekki fylgt. Ýmsar smærri alhngasemdir hefir 
nefndin við frv., og mnn þeirra verða getið við framsögn. Að loknm vill bún 
Ieggja til, að það verði samþ. með eftirfarandi
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BREYTINGUM.

1. Við 9. gr. 4. (Greiðsla til húsameistara o. s. frv.). í stað »136872.44«
kemnr: ................................................................................. 65690.24

2. — 9. — 4. (Greiðsla til húsameistara). Nýr liðnr:
Ýmislegnr kostnaðnr á Þingvöllnm ............................. 23546.00

3. — 9. — 5. (Greiðslatil vegamálastjóra o. s. frv.). í stað »44188.20«
kemnr ................................................................................ 39567.47

4. — 9. — 5. (Greiðsla til vegamálastjóra o. s. frv.). Nýr liðnr:
Kostnaðnr við vegagerð á Þingvöllnm .................... 10950.00

Alþingi, 7. april 1930.

Ing. Bjarnarson, 
form.

Bjarni Ásgeirsson, 
fnndaskr. og framsögnm.

Jörnndnr Brynjólfsson.

Jón Signrðsson, 
með fyrirvara.

P. Ottesen, 
með fyrirvara.

Jón Óiafsson, Haraldnr Gnðmnndsson. 
með fyrirvara.

Ed, 447. Breytingartillögur

við frv. til laga nm breyting á lögnm nr. 17, 9. júll 1909, nm almennan ellistyrk. 

Frá Gnðm. Ólafssyni og Jóni Jónssyni.

1. Við 1. gr. Aftan við greinina bætist:
og með jafnhán tillagi úr sveitar- eða bæjarsjóði.

2. Við 3. gr. Á eftir orðinu »rikissjóði« komi: og sveitar- eða bæjarsjóði.
3. Á eftir 3. gr. komi ný grein, er verðnr 4. gr.:

Á eftir 16. gr. laganna komi ný grein, er orðist svo:
Rétt er nmsækjanda að kæra til sýslnnefndar eða bæjarstjórnar yfir 

úthlntnn ellistyrks.
Kærnr skuln bréfiegar og komnar til formanns nefndarinnar innan 

tveggja mánaða frá úthlntnn, enda hafi úthlntnnarnefnd verið gefinn kostnr 
á að láta i té nmsögn nm kærnna. Sýslnnefnd eða bæjarstjórn úrsknrðar 
svo kærnna á næsta fnndi, og er henni heimilt að hækka styrk kæranda, ef 
hún telnr ástæðu til. Hækknnin greiðist úr sveitar- rða bæjarsjóði.
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Nd. 448. Frumvarp

til laga um viðauka og breyting á löguin nr. 31, 7. maí 1928, um heimild 
handa ríkisstjórni'nni til ríkisrekstrar á útvarpi.

(Eftir 2. umr. í Nd.)

1. gr.
Á undan 1. gr. komi fyrirsögn: I. kafli. Um skipulag og rekstur útvarps.

2. gr.
2. gr. laganna falli niður. 3. gr. verði 2. gr.

3. gr.
4. gr. verði 3. gr. og orðist svo:
Atvinnumálaráðherra skipar fimm manna útvarpsráð til tveggja 

ara. Ráðherra velur formann þess, einn skgl tilnefndur af Háskóla Islands, 
einn af prestastefnu þjóðkirkjunnar, einn af fræðslumálanefnd (sbr. lög 
nr. 19 1928, 1. gr.), en hinn fimmti skal valinn meðal þriggja manna, er 
íélag útvarpsnotenda tilnefnir, enda séu þá i því félagi fjórði hver þeirra 
manna, sem útvarpsnotendur eru taldir og greitt hafa lögmælt gjöld eftir 
lcgum þessum; ella velur ráðherra einnig hinn fimmta mann í út- 
varpsráðið.

Skipun útvarpsráðs skal miða við 1. júlí.

4. gr.
Fyrri liður 5. gr. verði 4. gr. og orðist svo:
Útvarpsráðið hefir yfirstjórn liinnar menningarlegu starfsemi út- 

varpsins og ræður útvarpsefni, i samráði við útvarpsstjóra.
Þess skal stranglega gætt, að við útvarpið ríki skoðanafrelsi og að gætt 

verði fyllstu óhlutdrægni gagnvart öllum flokkum og stefnum i almenn- 
um málum.

Ráðherra ákveður nánar um störf útvarpsráðs í reglugerð, svo og um 
þóknun fyrir störfin.

5- gr.
Seinni liður 5. gr. verði 5. gr. og orðist svo: Atvinnumálaráðherra 

skipar útvarpsstjóra með fullum árslaunum, að fengnum tillögum útvarps- 
ráðs. Skal honum falið að annast allt, er lýtur að umsjón og rekstri út- 
varpsins (sbr. þó 3. gr.), og hafa á hendi allar fjárreiður þess og reikningshald.

Atvinnumálaráðherra skipar ennfremur aðra starfsmenn við útvarps- 
stöðina, eftir því sem þörf krefur, og ákveður laun þeirra, að fengnum 
tillögum útvarpsstjóra.
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6- gr-
6. gr. orðist svo: Til þess að standa strauni af rekstri útvarpsins skal 

greiða til þess árlegt afnotagjald af hverju útvarpstæki i landinu. Atvinnumála- 
ráðherra ákveður afnotagjaldið um eitt ár í senn, að fengnum tillögum útvarps- 
ráðs og útvarpsstjóra. Heimilt er atvinnumálaráðherra að fela pósthúsum og 
póstafgreiðslum landsins að annast innheimtu á ársgjöldum útvarpsnotenda sam- 
kvæmt nánari fyrirmælum í reglugerð.

Útvarpsstjóri semur i tæka tið ár hvert fjárhagsáætlun um rekstur út- 
varpsins, og skal hún send atvinnumálaráðuneytinu til samþykkis.

7. gr.
7. gr. orðist svo: Eftir að lög þessi öðlast gildi og útvarpið er tekið til 

starfa, má enginn nota viðtæki fyrir útvarp, nema tilkynnt sé útvarpsstjórninni 
og lögboðið gjald greitt af tækinu. Hvert það útvarpstæki, sem ekki hefir verið 
tilkynnt útvarpsstjórn, skal upptækt vera, og rennur andvirðið til útvarpsins.

8. gr.
8. gr., sem er ný grein, orðist svo: Útvarpið skal hafa sama rétt 

og landssíminn um nauðsynlegar lagnir vegna starfsemi sinnar um lönd 
rnanna og lóðir og byggingar. Óheimilt er öllum að leggja svo nýjar lagnir, 
hvers kyns sem eru, að þær geti valdið baga eða óreglu á lögnum útvarps- 
ins, sem fyrir eru, eða tækjum, sem standa í sambandi við þær.

Atvinnumálaráðherra sker úr ágreiningi um þessi atriði.

9. gr.
9. gr. (ný grein) orðist svo: — Nú hafa einstakir menn, sveitarfé- 

lög eða bæjarfélög raflagnir, vélar eða tæki, hverskonar sem eru, sem 
geta bagað eða valdið óreglu á notkun útvarpstækja, og er útvarpinu þá heimilt 
að gera, á kostnað eigenda, nauðsynlegar ráðstafanir um þau tæki eða lagnir, til 
þess að hindra truflanir, sem af þeim geta hlotizt.

Mönnum þeim, sem eru i þjónustu útvarpsins til þess að hindra slíkar 
truflanir, skal heimilt að fara tálmunarlaust um lönd manna og hús, ef nauðsyn 
er á vegna þessa starfs, enda fari þeir ekki um hífoýli fyrir kl. 8 að morgni né 
eftir kl. 10 að kvöldi.

10. gr.
10. gr. (ný grein) orðist svo: — 1 kirkjum, leikhúsum og samkomu- 

húsum, skólum, veitingasölum og hvarvetna þar, sem almennar skemmtanir 
eru haldnar eða mannfundir, þar sem umræður fara fram, skal útvarpinu heimilt, 
án endurgjalds eða nokkurra kvaða, að leggja um húsið nauðsynlegar leiðslur 
fyrir útvarp og koma þar fyrir útvarpstækjum. En skylt skal útvarpinu að gera 
með lögnum þessum svo lítið rask og missmiði á húsakynnum sem verða má.

Réttur til að útvarpa því, sem um hönd er haft i húsakynnunum, er 
óviðkomandi þessum ákvæðum.
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11. gr.
11. gr. (ný grein) orðist svo: — Heimilt skal útvarpinu að útvarpa án 

endurgjalds:
a) messugerðum,
b) hljómleikuni og samsöngum, sem haldnir eru úti fyrir almenning, 

enda njóti flokkurinn styrks af almannafé,
d) umræðum á opinberum samkomum, stjórnmálafundum og öðrum al- 

mennum mannfundum.

12. gr.
Á undan 12. gr., sem er ný grein, komi: — II. kafli. Um einkasölu á 

útvarpstækjum. En greinin orðist svo: Ríkisstjórninni er heimilt að ákveða 
einkasölu ú útvarpstækjum. Skal þá engum öðrum en rikisstjórninni eða 
þeim, sem hún felur það, heimilt að flytja inn í landið útvarpstæki né 
verzla með þau.

13. gr.
13. gr. (ný grein) erðist svo:
Otvarpstæki skal samkvæmt lögum þessum telja hvert það tæki, sem 

hægt er að nota til þess að taka við útvarpi, einnig tækjahluta og vara- 
hluti í útvarpstæki, og rafhlöð, sem notuð eru við útvarpstæki.

14. gr.
14. gi. (ný grein) orðist svo:
Ríkissjóður leggur fram nauðsyniegt rekstrarfé til einkasölunnar.
Allur verzlunarhagnaður af einkasölunni rennur til útvarpsins.

15. gr.
15. gr. (ný grein) orðist svo:
Atvinnumálaráðherra ákveður með reglugerð allt nánara fyrirkomu- 

lag einkasölunnar, þar á meðal, hversu fara skuli um þau útvarpstæki, 
sem óseld kunna að vera hjá tækjasölum, þegar einkasalan hefst.

16. gr.
Á undan 16. gr. (sem er ný) kemur fyrirsögn: — III. kafli. Ýms 

ákvæði. En greinin orðist svo: Rrot gegn lögum þessum varða sektum frá 
50—500 kr., nema þyngri hegning liggi við. Þó skulu brot gegn 12. gr. varða 
:ektum frá 200—20000 kr.

Hvert það útvarpstæki, sem ólögiega er flutt inn í landið eða ætlað 
íil sölu á óleyfilegan hátt, skal upptækt vera og andvirðið renna til einka- 
sölunnar.,

Með brot gegn lögum þessum skal farið sem almenn lögreglumál.

8. gr. verður 17. gr.
17. gr.
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18. gr.
Bráðabirgðaákvæði laganna hljóði svo: Um starfstíma núverandi út- 

varpsráðs fer eftir ákvæðum laga þessara, og skal hann samkvæmt þeim 
talirin frá 1. júli næstkomandi.

19. gr.
Þegar lög þessi hafa öðlazt staðfesting konungs, skal færa þau inn í 

meginmál laga nr. 31, 7. maí 1928, og gefa þau út svo breytt.

Nd. 449. Nefndarálit

um frv. til fjárankalaga fyrir árið 1928.

Frá minni hl. Qárhagsnefndar.

f stjórnarskránni stendur svo i 37. gr.: »Ekkert gjald má greiða af hendi 
nema heimild sé til þess I fjárlögum eða fjáraukalögum*. í samræmi við þessi 
ákvæði sýnist sjálfsagt að taka allar umframgreiðslur f fjáraukalög, enda þó 
greiðslurnar sén heimilaðar i sérstökum lögum. Þessari reglu hefir þó ekki verið 
fylgt, og með réttu má segja, að engin föst regla hefir myndazt um, hvaða um- 
framgreiðslur skyldu teknar i fjáraukalög. Minni hl. vill nú, að hér eftir verði 
fylgt ótviræðum ákvæðum stjórnarskrárinnar i þessu efni.

Hinsvegar vill minni hl. eftir atvikum leggja til, að svo búið verði látið 
standa í þetta sinn og frv. verði þvi samþykkt óbreytt, en getur hinsvegar ekki 
fallizt á tillögur meiri hl. fjárhagsnefndar, að felldir verði niður liðir af fjárauka- 
lagafrv., sem ættn að standa þar eftir þeirri meginreglu, sem minni hl. vill að 
framvegis gildi um samning Qáraukalaganna.

Alþingi, 8. april 1930.

Ólafur Thors. Sig Eggerz,
frsm.

Ed. 450. LÖg

um breyting á lögum nr. 73, 22. nóv. 1907, um útflutning hrossa.

(Afgreidd frá Ed. 8. apríl).

1. gr.
2. málsgrein 1. gr. laganna skal orða svo:
Ennfremur er bannað að flytja til sclu á erlendum markaði yngri
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hross en 3 vetra og eldri en 10 vetra. Hross 2 vetra má þó flytja út, ef þau 
eru falleg útlits og ekki lægri en 126 cm. eða 48 þuml. (bandmál).

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd. 451. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 17, 9. júli 1909, um almennan ellistyrk. 

(Eftir 3. umr. i Ed.).

1. gr.
2. málsgr. 1. gr. laganna skal orða svo:
Sjóðir þessir skulu styrktir með árlegu tillagi úr rikissjóði, er nemi 

kr. 1.50 fyrir hvern gjaldskyldan mann, og með jafnbán tiflagi úr sveitar-eða 
bæjarsjóði.

2. gr.
3. gr. laganna skal orða svo:
Hver gjaidskyldur karimaður greiðir i sjóðinn 3 kr. á ári, en kven- 

maður 1 kr. 50 au.

3. gr. i
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 og sveitar- 
eða bæjarsjóði á árinu, og hálfum vöxtum af styrktarsjóðnum fyrir næsta ár 
á undan.

4. gr.
Á eftir 16. gr. laganna komi ný greiu, er orðist svo:
Rétt er umsækjanda að kæra til sýslunefndar eða bæjarstjórnar yfir 

úthlutun ellistyrka.
Kærur skulu bréflegar og komnar tii formanns nefndarinnar innan 

tveggja mánaða frá úthlutun, enda hafi úthiutunarnefnd verið gefinn kostur 
á að láta i té umsögn um kæruna. Sýslunefnd eða bæjarstjórn úrskurðar 
svo kæruna á næsta fundi, og er henni heimilt að hækka styrk kæranda, ef 
hún telur ástæðu til. Hækkunin greiðist úr sveitar- eða bæjarsjóöi.
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5. gr.
Með lögum þessum eru úr giidi numin lög nr. 33, 26. okt. 1917, um 

breyting á lögum nr. 17, 9. júli 1909, um almennan ellistyrk.

6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. 452. Frumvarp

til laga um fímmtardóm.

(Eftir 2. umr. i Ed.).

1. kafli.

Almenn ákvœði.

1. gr.
Æðsti dómstóll rikisins nefnist fimmtardómur. Á ensku heitir dóm- 

stóllinn Tbe Supreme Court, og tilsvarandi heili á öðrum erlendum málum.

2. gr.
Hæstarétt skal leggja niður þegar fimmtardómur tekur til starfa. Til 

fimmtardóms má skjóta málum þeim, sem dæmd hafa verið eða úrskurðuð í 
héraði, samkvæmt þvi, er í lögum þessum segir.

3. gr.
Synodalréttinn skipa 5 dómendur, forseti fimmtardóms, 2 aðaldómarar 

og 2 guðfræðingar, er forseti kveður til. Dómur þessi skal vera æðsti dóm- 
stóll i málum þeim, sem að lögum liggja undir prófastsdóm i héraði, og i 
málum þeim gegn biskupum út af samsvarandi brotum, og þeim afbrotum 
annara kennimanna þjóðkirkjunnar, er prófastsdómur tekur yfir.

2. kafli.

Um skipun fimmíardóms.

4. gr.
Fimmtardóm skipa 3 aðaldómarar og 2 aukadómarar. Konungur skipar 

aðaldómara, en þeir kjósa sér forseta úr sinum hópi til eins árs i senn.
Alþt. 1930. A. (42. löggjafarþing). 143
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Aukadómarar eru 2 af kennurum lagadeildar háskólans, valdir sam* 
kvæmt reglum þeim, er i lögum þessum segir.

5. gr.
Eigi má dóm setja með færri dómurum en 3.
1 öllum óbrotnum og einföldum málum, hvort sem heldur eru opin- 

ber mál eða einkamál, skipa fimmtardóm 3 aðaldómarar, og leggja þeir dóm 
á þau mál eftir reglum laga þessara.

Ef margbrotin mál eru, umfangsmikil eða vandasöm, þá skipa fimmtar- 
dóm 3 aðaldómarar og 2 aukadómarar, og leggja þeir allir 5 dóm eða úr- 
skurð á þau mál. Þó getur dómsmálaráðherra krafizt þess, að aukadómarar 
taki sæti i fimmtardómi i opinberum málum.

Aðaldómarar fimmtardóms skera úr þvi með atkvæðagreiðslu, hvort 
mál séu 'svo margbrotin, umfangsmikil eða vandasöm, að aukadómarar skuli 
til kvaddir.

6. gr.
Nú ■ er ákveðið, að aukadómarar skuli kvaddir til málsmeðferðar, og 

snýr forseti dómsins sér þá til forseta lagadeildar háskólans og tilkynnir 
honum kvaðningu aukadómara. Velja lagadeildarkennarar -þá 2 menn úr sin- 
um hópi, og eru það aukadómarar fimmtardóms. Frjálst ec lagadeildarkenn- 
urum að velja aukadómara til eins ákveðins máls i senn eða um tiltekið 
tímabil.

7. gr.
Et autt verður sæti forseta, skal sá aðaldómari, sem lengst hefir gegnt 

þvi embætti, stýra dómi. Ef autt verður sæti aðaldómara, skipa kennarar 
lagadeildar háskólans það, sbr. 6. gr.

Nú verður autt sæti dómara eða aukadómara þannig, að enginn aí 
kennurum lagadeildar geti skipað það, og setur dómsmálaráðherra þá vara- 
dómara til bráðabirgða.

8. gr.
Aðaldómarar i fimmtardómi skulu, auk almennra dómaraskilyrða, 

fullnægja eftirfarandi skilyrðum:
1. Hafa tekið lagapróf með 1. einkunn.
2. Hafa verið 3 ár hið skemmsta dómari i hæstarétti, skipaður kennari i 

lögum við háskólann, málaflutningsmaður við bæstarétt efta fimmtardóm, 
skrifstofustjóri i stjórnarráðinu, héraðsdómari, hæstaréttar- eða fimmtar- 
dómsritari.

Rétt er að skipa þann dómara i fimmtardómi, sem hefir gegnt 
samanlagt alls 3 ár fleiri en einni af áðurnefndum stöðum. Þiggja má 

'undan þessum skilyrðum, ef fimmtardómur mælir með því.
3. Séu eigi yngri en þritugir og eigi eldri en sextugir.

Undanþegnir þessu skilyrði við veitingu embætta i fimmtardómi eru 
þó þeir dómafar, er skipa hæstarétt þegar fimmtardómur tekur til starfa.

4. Skyldir menn eða mægðir að feðgatali eða niðja eða hjón, kjörforeldri, 
kjörbörn, fósturforeldri og fósturbörn, eða skyldir að öðrum eða mægðir



að fyrsta eða öðrum til hliðar, mega ekki samtimis eiga dómarasæti í 
fimmtardómi.

Heimilt er að víkja frá þvi skilyrði, að dómari hafi hlotið 1. einkunn 
við lögfræðipróf, ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi og dómurinn mælir með.

9. gr.
Eigi má fimmtardómari taka þátt í meðferð máls:

1. Ef hann er sjálfur aðili eða úrslit þess skipta hann máli.
2. Ef hann er skyldur eða mægður aðila i einkamáli eða ákærðum í opin- 

beru máli að feðgatali eða niðja eða að öðrum til hliðar eða nánari, eða 
ef hann er maki aðila eða ákærða, fjárhaldsmaður, kjörforeldri eða kjör- 
barn, fósturforeldri eða fósturbarn.

3. Ef hann er skyldur eða mægður málaflutningsmanni að feðgatali eða 
niðja, eða maki hans, kjörforeldri eða kjörbarn, fósturforeldri eða fóst- 
urbarn.

4. Ef hann hefir leiðbeint aðila i málinu eða flutt það eða verið vitni i því 
eða matsmaður.

5. Ef hann hefir fellt dóm eða úrskurð i málinu i héraði.
6. Ef svo er að öðru leyti ástatt, að telja megi hætt við að hann liti eigi 

óhlutdrægt á málavexti.
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10. gr.
Bæði aðilar, dómari sjálfur og aðrir dómendur i fimmtardómi geta 

krafizt þess eða átt frumkvæði að þvi, að dómari viki sæti i einstöku máli, af 
ástæðum þeim, er i 9. gr. segir.

Dómendur allir, er um slik mál fjaila, úrskurða þau atriði.

3. kafli.

Um fimmlardómsritara.

11. gr.
Konungur skipar fimmtardómsritara. Hann skal hafa lokið lagaprófi 

og fullnægja að öðru leyti almennum skilyrðum til þess að vera dómari á 
Islandi.

12. gr.
Fimmtardómsritari hefir þessi störf á hendi:

1. Gefur út stefnur til fimmtardóms.
2. Heldur bækur fimmtardóms.
3. Annast upplestur skjala i dóminum og tilkynningar frá honum, þinglýs- 

ingar o. s. frv.
4. Lætur í té eftirrit úr bókum dómsins og skjölum.
5. Varðveitir skjöl dómsins og bækur.



6. Tekur við dómsgjöldum og stendur skil á þeim og heldur aðra reikninga 
dómsins.

7. Innir þau störf öll af hendi, er lög mæla fyrir, i þarfir dómsins.
Samsvarandi störf vinnur fimmtardómsritari fyrir synodalréttinn. 

/ 13. gr.
Fimmtardómur heldur þessar bækur:

1. Þingbók, og skal skrá í hana ágrip af öllu þvi, er i hverju þinghaldi gerist.
2. Dómabók, og skal rita í hana dóma alla og úrskurði.
3. Atkvæðabók, og skal i hana skrá dómsatkvæði og úrskurða.
4. Málaskrá, og skal rita í hana skýrslu um öll mál, sem til dómsins er 

skotið, hvenær stefna hefir verið gefin út í hverju máli, i hvaða máuuði 
það skuli þingfesta, og hvaða dag það hefir verið þingfest og hvenær 
dæmt, hvort ný gögn hafi verið lögð fram, hvenær það hafi verið dæmt 
o. s. frv.

5. Dagbók.
6. Bréfabók.
7. Aukatekjubók.
8. Þinglýsingabók og yfirlýsinga.

Dómsmálaráðberra getur sett nánari reglur um bókhald fimmtar- 
dóms, og bætt við nýjum bókum, ef þurfa þykir, eftir tillögum fimmtardóms.
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4. kafli.

Um launakjör.

14. gr.
Fastir dómarar i fimmtardómi hafa að árslaunum kr. 12000,00 hver, 

auk dýrtiðaruppbótar eftir gildandi launalögum. Forseti hefir að auki kr. 
1000,00 á ári.

Aukadómarar í fimmtardómi fá sérstaka borgun fyrir hvert mál, er 
þeir dæma. Dómurinn ákveður þá þóknun.

Fimmtardómsritari hefir kr. 5000,00 i árslaun, auk dýrtiðaruppbótar.

5. kafli.

Um hvar fimmtardómur skuli haldinn og um þinglegfi.

15. gr.
Fimmtardóm skal halda í Reykjavik. Ef sérstakar ástæður eru fyrir 

hendi, má fimmtardóm halda utan Reykjavikur, ef dómendur ákveða svo og 
dómsmálaráðherra samþykkir.
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16. gr.
Aðalþingleyfi fimmtardóms eru frá 1. júli til 31. ágúst og frá 23. 

desember til 4. janúar, að báðum dögum meðtöldum. Auk þess skal þingleyfi 
vera i dymbilviku og páskaviku.

Eigi skal dóm setja á helgum dögum þjóðkirkjunnar.
Heimilt er dómsmálaráðherra, eftir tillögum fimmtardóms, að lengja 

einstök þingleyfi, ef ástæður þykja til.
Einstök réttarhöld skulu að jafnaði eigi vara lengur en 8 tima samfleytt.
Dómsmálaráðherra ákveður að öðru leyti, að fengnum tillögum fimmtar- 

dóms, hvaða daga og á hvaða tima dómþing skuli halda.

6. k a f 1 i.

Um málaflutningsménn við fimmtardóm.

•17. gr.
Dómsmálaráðherra getur veitt hverjum þeim, sem er 25 ára gamall, 

hefir rikisborgararétt, er fjár sins ráðandi og hefir óflekkað mannorð, leyfi til 
málaflutningsstarfa við fimmtardóm, ef hann hefir:

1. Lokið lagaprófi.
2. Gegnt málaflutningsstörfum að afloknu prófi i 3 ár, annaðhvort á eigin 

hönd eða i skrifstofu hæstaréttarmálaflutningsmanns eða málaflutnings- 
manns við fimmtardóm sem fulltrúi hans, eða um jafnlangan tima gegnt 
embætti eða stöðu, sem lagapróf þarf til.

3. Sýnt það með flutningi 4 mála, og sé eitt þeirra að minnsta kosti opin- 
bert mál, að hann sé að áliti fimmtardóms hæfur til þess að vera mála- 
flutningsmaður við dóminn. Öll þau mál skulu vera þess eðlis, að bæði 
aðal- og aukadómarar dæmi þau, enda skal rétturinn fullskipaðnr með 5 
dómendum ákveða, hvort þrautin sé hæfilega af hendi leyst. Enginn má 
oftar en þrisvar þreyta þá raun, og skal hann, áður en hann gerir það, 
leggja iyrir dóminn yfirlýsingu dómsmálaráðherra um það, að hann full- 
nægi öðrum lögmæltum skilyrðum til að vera málaflutningsmaður við 
fimmtardóm.

Peir, er verið hafa málaflutningsmenn við hæstarétt, áður en lög þessi 
gengu í gildi, eiga rétt til að flytja mál fyrir fimmtardómi.

18. gr.
Áður en manni sé veitt leyfi til málaflutningsstarfa við fimmtardóm, 

skal hann heita þvi skriflega, og leggja þar við drengskap sinn, að flytja með 
trúmennsku og samvizkusemi mál þau, er hann tekur að sér.

19. gr.
Fyrir leyfi til málaflutningsstarfs fyrir fimmtardómi skal greiða 500 kr. 

i rikissjóð.
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20. gr.
Hafa skulu málaflutningsmenn við fimmtardóm skrifstofu i Reykjavik 

og vera þar búsettir eða i grennd.
Skylt er þeim að inna af hendi þau störf fyrir dómi, er aðiljar hafa 

falið þéim. Þó er þeim rétt, ef nauðsyn krefur, að fela þau öðrum mála- 
flutningsmanni við fímmtardóm. Þegar mál eru skriflega flutt, eða þegar 
málaflutningsmaður getur ekki sjálfur sótt þing, sakir skyndilegra nauðsynja, 
er honum og rétt að senda fulltrúa sinn i sinn stað til að taka frest eða 
leggja fram skjöl.

21. gr.
Skylt er málaflutningsmönnum við fimmtardóm að flytja opinber mál, 

er forseti dómsins skipar þá til að sækja eða verja. Önnur mál er þeim ekki 
skylt að annast fyrir fímmtardómi.

Nú óskar sökunautur i opinberu máli, eða gjafsóknarhafi eða gjaf- 
varnar, sér skipaðan ákveðinn málaflutningsmann við fimmtardóm, og skal 
honum þá sá maður skipaður, nema ef sérstakar ástæður mæla þvi i gegn. 
Sama gildir, ef dómsmálaráðherra æskir ákveðins sækjanda i opinberu máli.

22. gr.
Rétt er aðila, þar á meðal tjárhaldsmanni ólögráðs manns og stjórn- 

anda félags eða stofnunar, að flytja sjálfur mál sitt fyrir fímmtardómi. Einn- 
ig er aðila rétt að fela flutning máls sins maka sinum, frændum að feðgatali 
eða niðja, systkinum sinum, tengdaforeldrum eða tengdabörnum. Eigi má 
maður flytja mál i annars nafni eða fyrir annars hönd, eða annars mál í 
sinu nafni, nema málaflutningsmaður sé við fimmtardóm, eða samband við 
aðila sé slíkt, sem nú er mælt.

23. gr.
Rétt er málaflutningsmanni við fimmtardóm að áskilja sér hæfilegt 

endurgjald fyrir störf sin, þar á meðal hluta af málsupphæð, og hærra endur- 
gjald ef mál vinnst en ef það tapast.

24. gr.
Ef málaflutningsmaður við fimmtardóm missir einhvers þeirra skilyrða, 

sem sett eru i 17. gr., þá hefir hann fyrirgert leyfi sinu á meðan svo er ástatt. 
Sama er og ef hann hefir ekki skrifstofu í Reykjavík, flyzt búferlum eða 
hefir tekið að sér starf, sem ósamrýmanlegt er málaflutningi við fimmtardóm. 
Þegar þannig er, skal málaflutningsmaður afhenda leyfi sitt til málaflutnings 
fyrir fimmtardómi dómsmálaráðuneytinu, og skal leyfið þar geymt þar til 
aðili kann að nýju að uppfylla skilyrði til málaflutnings við fimmtardóm, þá 
skal honum afhent leyfisbréf sitt aftur endurgjaldslaust.

Dómsmálaráðherra getur, ef fimmtardómur leggur það til, svipt mála- 
flutningsmann leyfi, ef fimmtardómur hefir þrisvar sinnum sektað hann fyrir 
óhæfilegan drátt á opinberu máli, vísvitandi ósannindi i sókn eða vörn eða 
önnur stórkostleg skyldubrot.
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25. gr.
Allir málaflutningsmenn við fimmtardóm skulu skyldir að bindast 

félagssamtökum. Stjórn þessa félags, sem kosin skal af öllum málaflutnings- 
mönnum við fimmtardóm til tveggja ára i senn, er skipuð þrem mönnum, 
formanni, varaformanni og einum meðstjórnanda. Félag þetta skal halda fundi, 
er' velja á nýja stjórn, og eins ef mál koma upp, er snerta einhvern mála- 
flutningsmann i félaginu. Að öðru leyti setur íélag þetta sér sjálft reglur, i 
samræmi við lög þessi, og skulu reglurnar staðfestar af dómsmálaráðherra.

26. gr.
Stjórn félags málaflutningsmanna við fimmtardóm skal líta eftir, að 

allir málaflutningsmenn, sem í félaginu eru, reki störf sín með samvizkusemi 
og ráðvendni. Stjórnin hefir og rétt til að ákveða þóknanir málaflutnings- 
manna eða málskostnað, éf slikt er undir hana borið af málatlutningsmönnum 
eða viðskiptamönnum þeirra.

27. gr.
Virðist stjórn félags málaflutningsmanna við fimmtardóm einhver 

félagsmaður vanrækja málaflutningsskyldur sínar eða á annan bátt hegða sér 
svo ósæmilegt megi teljast, getur stjórnin veitt þeim áminningu, bannað mála- 
flutningsmanni að flytja tiltekið mál, rekið hann úr félaginu um skeið eða fyrir 
fullt og allt, ef miklar sakir eru, eða úrskurðað i sektir allt að 300 kr. Þó á 
sá, sem fyrir slikri kæru verður, rétt til þess að skýra mál sitt og koma fram 
með varnarástæður fyrir stjórnina, annaðhvort skriflega eða munnlega.

Rétt er málaflutningsmanni að áfrýja sektarúrskurði félagsstjórnar eða 
úrskurði um missi réttinda til dómsmálaráðherra, er þá gefur fullnaðarúrskurð 
i málinu, að fengnum upplýsingum frá báðum aðilum.

Dómsmálaráðherra hefir eflirlit með starfsemi félags málaflutnings- 
manna við fimmtardóm, enda gefur stjórn félagsins dómsmálaráðherra árlega 
skýrslu um störf félagsins og um það, hverjir félagsmenn hafi sætt viður- 
lögum eða áminningu.

7. kafli.

Um stefnur og stefnufresti.

28. gr.
I einkamálum fer um stefnur til fimmtardóms sem hér segir:

1. Stefnur skal gefa út i nafni dómsins, enda skal innsigli hans vera undir
þeim og nafn fimmtardómsritara.

t stefnu skal taka fram, i hvaða mánuði árs málið skuli þingfest 
Siðan ákveður forseti i samráði við ritara, hvaða dag það skuli gert, og 
auglýsir ritari það að minnsta kosti 14 dögum fyrir þingfestingardag, á þann
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bátt er dómsmálaráðherra ákveðar. Verði mál ekki flutt á þingfestingar- 
degi, er réttinum beimilt að fresta því, þó ekki lengur en 4 mánuði.

2. Stefnufrest skal miða við fyrsta dag þess mánaðar, er þingfesta á málið i 
samkvæmt 1. lið greinar þessarar. Fresturinn skal vera tvisvar sinnum 
lengri en ákveðið er i lögum um stefnufrest i almennum einkamálum i 
héraði.

Fimmtardómsritari ákveður frestinn, þegar svo er ástatt, að dómari 
skyldi gera það samkvæmt áðurnefndum lögum um stefnufresti, en eigi má 
bann lengri vera en hann er lengstur settur i þeim lögum.

29. gr.
í opinberum málum, þar á meðal synodalréttarmáium, fer um útgáfu 

stefnu, stefnufresti og stefnubirtingu eftir þeim reglum, sem gilt hafa bingað 
til um áfrýjun slíkra mála til hæstaréttar. Dómsgerðir þeirra mála skulu 
sendar forseta, en bann skipar sækjanda málsins og verjanda. Þingfesting 
skal ákveðin og auglýst svo fljótt sem unnt er, og skal þeim, sem það varðar, 
skýrt sérstaklega frá henni. Skal sækjanda og verjanda hafa verið veittur kost- 
ur á þvi að bafa dómsgerðir til yfirlestrar, að minnsta kosti viku tima hvor- 
um, fyrir þingfestingu.

8. kafli.

Um hvaða mál megi bera undir fimmtardóm.

30. gr.
Skjóta má öiium opinberum málum til fímmtardóms, enda fer um 

skyldu framkvæmdarvaldsins til að áfrýja málum eftir þeim reglum, sem 
giltu um áfrýjun til hæstaréttar.

31. gr.
Einkamálum öllum má áfrýja til fímmtardóms, ef sakarefnið verður 

eigi metið til peninga, svo sem mái um þjóðféiagsrétt manns eða þjóðféiags- 
skyldu, atvinnuréttindi, bjúskap, ættfærslu, foreldravald yfir börnum o. s. frv.

Dómi eða úrskurði um fjárkröfu, sem mál er risið af, verður skotið 
tii fimmtardóms, eí krafan nemur 25 krónum. Leggja má saman tvær kröfur 
eða fleiri, ef þær eru af sömu rót runnar. Sérákvæði i lögum, þar sem eigi 
er áskilin áfrýjunaruppbæð i málum um fjárkröfur, skulu haldast.

Nú orkar það tvimælis, hvort dómkrafa eða dómkröfur nemi 25 krón- 
um, og skai þá dæma málið að efni til allt að einu.

Hvarvetna þess er beimilt er að áfrýja aðaimáli, er og rétt að áfrýja 
aukamálum þess, svo sem úrskurðum, vitnamálum, eiðsmálum eða mats- 
málum, svo og aðiarargerðum og uppboðsgerðum, bæði í sambandi við 
aðalmálið og án þess. Þegar slik mál eru sjálfstæð mál, fer um heimiid til að 
áfrýja þeim samkvæmt 1.—3. málsgrein, eftir því sem við á.
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32. gr.
Dómsmálaráðherra getur veitt leyfi til að áfrýja máli til fimmtardóms, 

þótt dómkrafa eða dómkröfur nemi minna en 31. gr. segir, eftir þeim regl- 
um, sem hingað til hefir verið fylgt um áfrýjunarleyfi til hæstaréttar.

33. gr.
Taka skal út áfrýjunarstefnu til fimmtardóms, i hvaða skyni sem 

áfrýjað er, áður en 6 almanaksmánuðir séu liðnir frá dómsuppsögn eða úr- 
skurðar, ef honum verður áfrýjað sjálfstætt, eða frá þvi að dómsathöfn var 
lokið. Haldast skulu sérákvæði þau, er i lögum segir um áfrýjunarfrest i ein- 
stökum málum, enda sé frestur jafnan talinn frá þeim tíma, er i upphafi 
greinar þessarar segir.

34. gr.
Nú hefir maður tekið út áfrýjunarstefnu samkvæmt 33. gr., en máli 

hans hefir verið visað frá rétti i fimmtardómi, og er honum þá rétt að skjóta 
þvi þangað aftur, þótt áfrýjunarfrestur samkvæmt 33. gr. sé liðinn, enda taki 
hann út áfrýjunarstefnu af nýju innan 3 mánaða frá uppsögn frávisunardóms.

35. gr.
Dómsmálaráðherra getur veitt leyfi til áfrýjunar, þótt frestur sé liðinn, 

þar til 12 almanaksmánuðir eru liðnir frá þeim tima, er i 33. gr. segir. Ennfremur 
getur hann veitt leyfi til áfrýjunar næstu 3 ár frá áðurnefndum tima, ef alveg 
sérstaklegá stendur á, svo seni ef aðila, án þess að honum verði um kennt, 
hefir eigi tekizt að koma fram fyrirhugaðri áfrýjun.

Áfrýjunarstefnu skal taka út á 4 vikum eftir dagsetningu leyfisbréfs. 
Annars kostar er áfrýjunarheimild samkvæmt því leyfisbréfi tyrirgert.

Ákvæði 34. gr. skal hér gilda eftir því sem við á.

36. gr.
Ákvæði þessara laga um áfrýjunarfrest taka eigi til opinberra mála.

37. gr.
Dómsmálaráðherra getur, að fengnum tillögum fimmtardóms, leyft að 

mál, sem þar hefir verið dæmt, eða i hæstarétti áður en Iög þessi öðluðust 
gildi, verði að nýju tekið til nieðferðar, ef það hefir sannazt, eða mikil 
líkindi eru til þess, að það bafi verið svo rangt flutt, að niðurstaðan myndi 
hafa orðið önnur i veruleguni atriðum, ef svo hefði eigi verið, enda megi 
beiðandi eigi sjálfum sér um kenna.

38. gr.
Dómsathöfnum, er dómnefnd hefir framkvæmt, má skjóta til fimmtar- 

dóms, samkvæmt ákvæðum þessa kafla.

Alþt. 1930. A. (42. löggjafarþing). 144



1146 Þingskjal 452

39. gr.
Mál, er höfða má eftir þeim lögum, sem áður hafa gilt fyrir hæsta- 

rétti sem lægsta dómi, má með sama hætti höfða fyrir fimmtardómi.

40. gr.
Eigi verður dómari Iátinn sæta ábyrgð fyrir málsmeðferð sína eða 

dóm, þegar máli er áfrýjað, ef liðinn er 6 mánaða frestur sá, er í 33. gr. 
segir, þegar áfrýjunarstefna er tekin út.

Eigi þarf að stefna dómara, þegar máli er áfrýjað, nema kröfur 
eigi að gera á bendur honum um refsingu, skaðabætur eða aðfinningar.

9. kafli.
Um meðferð máls fyrir fimmtardómi.

41. gr.
Skjóta má dómsathöfn til fimmtardóms i þvi skyni að hún verði stað- 

fest eða henni breytt. Krefjast má breytingar á þá leið, að máli verði visað frá 
undirdómi, að þvi verði visað heim til löglegri meðferðar, eða að dómsathöfn 
verði ómerk, þar sem ómerking á annars við, eða að dómi verði aðeins 
breytt að efni til.

42. gr.
Aðilar einkamála hafa forræði á málum sinum og ráðstöfunarrétt 

sakarefnis,samkvæmt þvi er tiðkazt hefir, og eftirþví, semsamrýmistlögum þessum.

43. gr.
Gögn, varnir, málsatvik og kröfur i einkamálum má eigi bera fram i 

fimmtardómi, ef þau hafa eigi áður komið fram í málinu, framar en tíðk- 
azt hefir áður. Dómsmálaráðherra getur veitt leyfi til þess að bera fram ný 
gögn o. s. frv. með sama hætti og áður gilti um hæstarétt.

Ef maður vill bera fram ný gögn, nýjar varnir, ný málsatvik eða nýjar 
kröfur, þá skal hann áskilja sér rétt til þess i áfrýjunarstefnu. Ennfremur skal 
hann leggja fram ný gögn eða afrit af þeim, og skýrslur um þær nýjar varnir, 
kröfur eða málsatvik, er hann ætlar að bera fram, i skrifstofu fimmtardóms, 
að minnsta kosti 14 dögum áður mál verða þingfest, til afnota handa hinum að- 
ilanum, nema málflytjendur verði á annað sáttir.

44. gr.
Málsaðilar eða umboðsmenn þeirra gera ágrip úr dómsgerðum þess 

máls, er áfrýjað hefir verið, um það, er þeir telja máli skipta, og leggja það 
fram í skrifstofu fimmtardóms, að minnsta kosti 14 dögum áður en mál skal 
sækja og verja, svo mörg eintök, sem dóminum nægir, ásamt einu eintaki af 
dómsgerðunum, enda þarf ekki fleiri eintök af þeim, þótt máli sé gagnáfrýjað.
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Stytta má frest þann, er getur um í grein þessari, eftir samkomulagi 
dómenda og beggja málflytjenda, ef ástæður þykja til.

45. gr.
Sókn hvers máls og vörn fyrir fimmtardómi skal munnleg vera, á 

islenzku og i heyranda hljóði.
Mál skal þó flytja skriflega:

1. Ef stefndur sækir ekki þing, og
2. Ef dómurinn leyfir það og báðir aðiljar eða umboðsmenn þeirra óska þess.

46. gr.
Málsmeðferð hefst á þvi, að stefna er framlögð og lesin upp. Siðan 

heldur áfrýjandi frumræðu sina og lætur lesa upp ágrip dómsgerða, ef ann- 
arhvor málflytjandi eða dómurinn æskir þess. Þá svarar stefndur, ef hann vill. 
Eigi skal hvor aðilja tala oftar en tvisvar. Ef aðili flytur ekki mál sitt sjálfur, 
er honum þó rétt að tala einu sinni.

Þegar mál eru skriflega flutt, er rétt að sókn og vörn sé tvisvar flutt.

47. gr.
Nú er máli gagnáfrýjað, og skal þá steypa saman báðum áfrýjunar- 

málunum. Um sókn og vörn fer sem i 46. gr. segir.

48. gr.
Fresti skal venjulega enga veita nema dómari eða málflytjandi for- 

fallist svo skyndilega áður en málsmeðferð byrjar, að eigi hafi verið unnt að 
gera nauðsynlegar ráðstafanir náegilega sueinma, eða meðan á málflutningi 
stendur, eða hann verði eigi til lykta leiddur á sama degi. En eigi skal þá 
byrja á öðru máli, sem munnlega er flutt, fyrr en það mál er til lykta leitt.

Ákvæði 1. málsgr. gilda þó eigi, ef fimmtardómur frestar opinberu máli 
til þess að nýrra gagna verði aflað. Aðalsök skal og fresta, ef þess er þörf 
til að gagnsök verði henni sameinuð.

Nú er mál skriflega flutt, og ákveður fimmtardómur þá fresti til 
sóknar og varnar.

49. gr.
Ef aðili ætlar að krefjast frávisunar máls frá fimmtardómi, þá skal 

hann skýra fimmtardómsritara frá þvi, og greina ástæður, að minnsta kosti 
viku áður en mál skal þingfesta. Skal það atriði sótt, varið og dæmt eða úr- 
skurðað sér.

50. gr.
Forseti fimmtardóms stýrir þinghaldi, og er honum rétt að heimta 

það, að málflytjandi haldi sér við efnið, og hefta það, að ræður verði langar 
úr hófi fram.
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10. kafli.

Um dómsuppkuaðningu, atkuœðagreiðslu og dóma.

51. gr.
Dóma og úrskurði skal upp kveða svo fljótt sem unnt er, þegarmálflutn- 

ingi er lokið, ef mál er munnlega flutt, og má þá eigi fyrir taka munnlegan 
flutning annars máls, fyrr en dómur er genginn.

52. gr.
Áður en dómur er upp kveðinn, skulu fimmtardómendur þéir, er 

tekið bafa þátt i meðferð málsins, hafa með sér ráðagerð um efni og ástæð- 
ur dóms og úrskurðar, og greiða þar atkvæði.

Engir hafa rétt til að vera við ráðagerðir nema dómarar og fimmtar- 
dómsritari. Forseti réttarins getur þó gefið öðrura leyfi til að vera við ráða- 
gerðir, sé þess sérstaklega óskað.

Atkvæðagreiðslur fimmtardóms um mál, er munnlega hafa verið flutt, 
skulu munnlegar vera, opinberar og i heyranda hljóði. Sá af dómendum greiðir 
fyrst atkvæði og gerir grein fyrir þvi, sem með hlutkesti hefir verið til þess valinn, 
og þvi næst sá, sem næstur er i röð, eftir hlutkesti. Þó greiðir forseti ætið atkvæði 
siðast. Hver dómari gerir i stuttu máli grein fyrir niðurstöðu sinni og ástæð- 
um fyrir henni. Visa má dómari til niðurstöðu og ástæðna dómara, sera greitt 
hefir atkvæði á undan honum, ef hann er þvi samþykkur.

53. gr.
Forseti fimmtardóms stýrir ráðagerðum, ber fram spurningar og telur 

saman atkvæði.
Niðurstöðu dóms ræður afl atkvæða. Séu atkvæði jöfn, sker forseti úr.
Sé ágreiningur um upphæð peningagreiðslu eða annað það, er meta á 

og i tölum verður talið, þannig að enginn meiri hluti fáist, skal niðurstaðan 
verða meðaltalan.

54. gr.
Nú er mál skriflega flutt, og skal þá sá dómari, er samkvæmt hlut- 

kesti fær málsskjölin afhent, gera frumvarp að dómi eða úrskurði. Um frum- 
varp þetta ritar sá dómari, er næst fær málsskjölin i sinar hendnr, álit sitt 
og tillögur, og þannig koll af kolli eftir hlutkesti, þó þannig, að forseti láti 
siðast uppi álit sitt.

Þegar skriflegt mál þannig hefir gengið á milli allra dómenda, skal 
fund halda um dóm eða úrskurð, og forsendur og niðurstöður ákveða eftir 
reglum þeim, er i 53. gr. segir.

Sá dómari, sem greitt hefir atkvæði með heimvisun máls eða ómerk- 
ingu, en orðið hefir i minni hluta, skal atkvæði greiða um efni dóms, eftir 
þvi, sem ástæður eru til, og gildir það jafnt, hvort mál er munnlega eða 
skriflega flutt.
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Allar atkvæðagreiðslur um dóma og úrskurði skal skiá í sérstaka bók, 
sbr. 13. gr., tölulið 3.

55. gr.
I dómi skal taka fram:

1. Hvern dag dómur sé upp kveðinn.
2. Nöfn aðilja, heimili og stöðu.
3. Stutt yfirlit yfir kröfur aðilja og málsatvik. Þó má visa til áfrýjaðs dóms 

eða úrskurðar, að þvi Jeyti, sem þeir eru staðfestir óbreyttir að forsend- 
um og niðurstöðu.

4. Ástæður fyrir dómsniðurstöðu, enda sé þar ákveðið og tæmandi gerð grein 
fyrir rökum þeim, er til grundvallar liggja fyrir niðurstöðu.

5. Dórasniðurstöðu eða úrskurðar.
Forseti sér um samning dóms.
Dómur skal undirritast af dómurum þeim, er tekið hafa þátt i upp- 

kvaðningu bans.
56. gr.

1 dómi skal þess getið, hvort ágreiningur hafi verið um forsendur hans 
eða niðurstöðu, hvaða dómari hafi gert ágreining og í hverju sá ágreiningur 
hafi verið fólginn.

Ágreiuingsatkvæði og rökstuðning fyrir þeim skal rita i dómabók og 
birta í dómasafni fimmtardóms.

57. gr.
Dómar og úrskurðir skulu byggðir á þvi, sem fram befir komið af 

hendi málflytjanda og sannað er eða viðurkennt.
1 opinberum málum er fimmtardómur þó eigi bundinn við kröfu 

málflytjenda, og er rétt að hækka refsingu eða lækka, sýkna eða sakfella, 
hvernig sem kröfur eru gerðar og hvort sem dómi er áfrýjað að tilhlutun 
rikisvalds eða sökunauts.

58. gr.
Aðfararfrest skal engan setja i dóma fimmtardóms, nema maður 

sé dæmdur til að vinna verk. Skal þá ákveða hæfilegan frest i dómi.
Dómsgerðir fimmtardóms skal gefa út i nafni dómsins og með innsigli 

hans^ og nafni forseta undir.
Fimmtardómsritari undirritar dómseftirrit og önnur endurrit, sem 

engin eru úr bókum dómsins.

11. kafli.

Um rtílargjöld, tektir o. fl.

59. gr.
Dómsmálagjöld i fimmtardómi skulu vera sem hér segir: 

Fyrir útgáfu stefnu............................. 5 krónur
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Fyrir þingfestingu..................................10 krónur
Fyrir dómsuppsögn.............................20 —
Fyrir úrskurð............................................10 —
Fyrir frest.................................................. 5 —
Fyrir dómkvaöningu hvers manns . 5 —

Greiða skal sama gjald í gagnsökum, framhaldssökum, meðalgöngu-
málum og sakaukamálum.

1 málum, sem ekki nema 300 krónum, greiðist hálft gjald.
Gjöldin renna í rikissjóð.

60. gr.
Um sektir, er aðili eða máiflytjandi bakar sér fyrir dómi, fer eftir 

reglum, sem hingað til hafa gilt um hæstarétt. Þó skal sekt aldrei lægri vera 
en 50 krónur.

Nú virðist fimmtardómi aðili augljóslega hafa sagt visvitandi rangt frá 
um atvik máls, er máli skipta, og skal þá beita sektum. Fyrir ástæðulausa 
áfrýjun máls er rétt að dæma áfrýjanda i sektir.

Allar slikar sektir renna i rikissjóð.

61. gr.
Ef áfrýjandi sækir ekki eða lætur sækja dómþing, skal hann greiða 

50 kr. aukagjald i rikissjóð, ef hann vill fá mál sitt tekið fyrir að nýju.

12. kafli.

Vm málskostnað fyrir fimmtardómi.

62. gr.
Dæma skal sækjanda og verjanda í opinberum málum hæfilegan 

málskostnað, miðað við hversu mál er stórt og umfangsmikið og hversu 
mikla vinnu þeir hafa lagt fram til sóknar og varnar.

63. gr.
Nú virðist fimmtardómi máli vera áfrýjað að ástæðulausu, og ber þá 

að dæma áfrýjanda til að greiða málskostnað að skaðlausu eftir mati réttarins.
Að öðru leyti gilda ákvæði laga nr. 29 frá 26. okl. 1917, um máls- 

kostnað einkamála, fyrir fimmtardómi, að svo miklu Ieyti sem við á.
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13. kafli.

Ákvaði um stundarsakir.

64. gr.
Núverandi dómarar í hæstarétti skulu skipaðir aðaldómarar i fimmtar 

dómi, ef þeir óska þess.

65. gr.
Fari svo, að ekki náist samkomulag við núverandi kennara laga- 

deildar háskólans um það, að þeir taki að sér ankadómarastörf i fimmtar- 
dómi, koma ákvæðin um aukadómara ekki til framkvæmdar fyrr en laga- 
kennaraembættin eru veitt að nýju, enda fylgi þeim aukadómarastörf í 
fimmtardómi, eftir ákvæðnm laga þessara.

Á meðan ekki koma til framkvæmda ákvæðin um aukadómara, telst 
fimmtardómur fullskipaður með 3 aðaldómurum, og leysir dómurinn þá 
þannig skipaður af hendi öll þau störf, sem undir hann eru lögð samkvæmt 
lögum þessum.

66. gr.
Fimmtardómur tekur við þeim málum, sem áfrýjað hefir verið til 

hæstaréttar, þegar lög þessi ganga i gildi, en eigi verið dæmd þar, i þvi 
ástandi sem þau voru, er fimmtardómur tekur til starfa. Ef málaflutningur 
var byrjaður fyrir hæstarétti, þá skal hann leiddur til lykta fyrir fimmtar- 
dómi, eftir þeim reglum, sem um málaflutning fyrir hæstarétti giltu. Málum 
þeim, sem stefnt hefir verið til hæstaréttar, án þess að málaflutningur hafi 
byrjað >þegar lög þessi öðlast gildi, skulu dæmd eftir ákvæðum laga þessara.

14. kafli.

Niðurlagsákvaði.

67. gr.
Að þvi leyti, sem eigi eru fyrirmæli i lögum þessum um einhver atriði, 

skal fara eftir eldri lögum og dómvenjum, eftir þvi sem við verður komið.

68. gr.
Nú er hæstarétti eða einstökum hæstaréttardómara falið i lögura að 

framkvæma einhverja ráðstöfun, svo sem þinglýsingar, kvaðning matsmanna, 
þátttöku i matsgerð eða gerðardómi o. s. frv., og kemur þá fimmtardómur i 
staðinn. Þar sem i lögum er nefnd eða ákveðin áfrýjun til hæstaréttar eða 
yfirdóms, eða þeim er skipað að gæta einhvers o. s. frv., þá kemur fimmtar- 
dómur i stað þeirra, er lög þessi koma til framkvæmda.

Aðaldómarar fimmtardóms eiga sæti i landsdómi.
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69. gr.
Lög þessi koma til framkvæmda 1. janúar 1931.
Frá sama tima eru eftirfarandi lagaákvæði úr gildi numin:
Lög nr. 22 frá 6. okt. 1919, um hæstarétt, lög nr. 37 frá 4. júni 1924,

um breyting á lögum nr. 22/1919, lög nr. 19. frá 14. júni 1929, um breytingar 
á sömu lögum, svo og önnur ákvæði, er lög þessi brjóta i bága við.

Nd. 453. Nefndarálit

um frv. til laga um gagnfræðaskóla.

Frá menntamálanefnd.

Nefndin er sammála um það, að tiinabært sé að koma skipulagi á ung- 
mennafræðslu i kanpstöðum, og leggur til, að frv. verði samþykkt með nokkrum 
breytingum. Jafnframt vill nefndin óska þess, að hæstvirt stjórn beri á næsta 
þingi fram tillögu um skipun iðnfræðslu, og telur þá sjálfsagt, að iðnfræðslan 
verði rekin i nánu sambandi við ungmennafræðsluna. Sérstaklega telur nefndin 
nauðsynlegt, að höfð sé hliðsjón af þvi samstarfi, þegar ráðstafanir eru gerðar 
um ungraennafræðslu fyrir Reykjavík. Nefndin telur og sjálfsagt, að sllkt sam- 
starf fleiri skóla sé baft í huga, þegar ráðizt verður i húsbyggingu íyrir gagn- 
fræðaskóla Reykjavikur, þvi það er vafalaust, að talsvert má spara með því að 
hafa fleiri skóla undir sama þaki, a. m. k. að nokkuru leyti, og samstarfandi, 
bæði i stofnkostnaði og rekstrarkostnaði, aukþess hagræðis, sem af samstarfi 
leiðir um kennsluna.

BREYTINGARTILLÖGUR.

1. Við 1. gr. 1 stað vfyrir landsstjórnina* komi: landsstjórninni.
2. Við 6. gr. í stað »dönsku eða sænsku, enskua í annari málsgrein komi: 

eitt Norðarlandamálanna eða ensku.
3. Við 18. gr. 1 stað orðanna »sem siðar kynni að þykja beppilegt að reisa 

við hlið hans« i fyrri málsgrein komi: sem siðar yrði ákveðið að reka i 
sambandi við hann.

4. Á eftir 18. gr. komi ný grein, sem verður 19. gr., svo hljóöandi:
Heimilt skal rikisstjórninni að taka lán til stofnfjárgreiðslu að sin- 

um hluta, samkvæmt lögum þessum og lögum nr. 37 1929, um héraðsskóla, 
að þvi leyti sem þörf krefur og árlegar fjárveitingar ekki hrökkva til.
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5. Aftan við 20. gr. bætist: Jafnframt ern úr gildi nnmin lóg nr. 68 
bráðábirgða-ungmennafneðslu i Reykjavik.

6. Greinatala breytist samkvæmt atkvæðagreiðsln.

Aiþingi, 8. apríl 1930.

Ásgeir Ásgeirsson, Sveinn ólafsson. Jón Ólafsson. 
form. og frsm.

Bernh. Stefánsson. Magnús Jónsson. 
fnndaskr.

Ed. 454. Breytingartillogar

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1931 og við brlt. á þskj. 436.

I. Frá dómsmálaráðherra.
Við 11. gr. 7. Nýr liðnr:

Styrknr til lögreglnstjóra, til ntanferða.............................

II. Frá Páli Hermannssyni.
1. Við 12. gr. 16. b. Nýr liðnr:

Til Hróarstnngnlæknishéraðs, sérstaknr styrknr npp i 
kostnað við að reisa læknisbústað með sjúkrastofn

2. Við 13. gr. B. XV. Nýr liðnr:
Styrknr til Gnnnars Jónssonar, vegna kostnaðar við 

byggingn fyrir gesti á Fossvöllnm ..............................................

III. Frá Ingpari Pálmasyni.
Við 13. gr. B. XV. Nýr liðnr.

Styrknr til Sveins Jónssonar, vegna kostnaðar við gisti-
húsbyggingn á Egilsstöðnm ............................. ...................

IV. Frá dómsmálaráðherra.
Við 14. gr. A. b. 5. Nýr liðnr:

Styrknr til þjónandi presta til ntanferða ....................

V. Frá Erlingi Friðjinssyni.
1. Við 14. gr. B. IV. a. 5. (Námsstyrknr við Aknreyrarskóla).

Fyrir »700« kemnr ........................................................................
2. Við 14. gr. B. IV. b. 6. (Dyravarzla við sama skóla). 

Liðinn skal orða svo:
Til dyravörzln ........................................................................

Alþt. 1930. A. (42. löggjafarþing).

1928, nm

2000

5000

2000

5000

2000

1200

2000
145
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VI. Frá Guðmundi ólafssyni.
Vifi 14. gr. B. XII. 2. c. (Kvennaskólinn & Blöndnósi).
Fyrir »4000« kemar................................................................................

VII. Frá Ingvari Pálmasyni.
Við 14. gr. B. XV. 5. Nýr liðnr:

Til Bjargar Sigurðardóttnr, til þess að kenna sildar-
matreiðsln viðsvegar á landinu, eftir tillögnm Búnaðarfélags 
íslands og Fiskifélags íslands, gegn jafnmiklu fé annarsstaðar að

VIII. Frá Ingibjörgu H. Bjarnason.
Við 15. gr. 15. (Björn K. Þórólfsson).
Fyrir »1000« kemnr.................................................. ............................

IX. Fré Halldóri Steinssyni.
Við 15. gr. 17. (Árni Þórarinsson).
Fyrir »600« kemnr ....................................................... ....................
7)/ vara . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

6000

1000

1500

1500
1200

X. Frá Ingvari Pálmasgni og Jónasi Kristjánssgni.
Við 15. gr. 21. Nýr liðnr:

Til Rikarðs Jónssonar, styrknr til útgáfn myndabókar 
með verknm hans ............................................................... ............ 1500

XI. Frá Jóni Baldninssgni.
Við 15. gr. 41. Nýr liðnr:

Til Gnðbrands Jónssonar, til þess að semja islenzka 
miðaldamennmgarsogn ... ... ... ... ... ... ... ...

XII. Frá Ingvari Pálmasgni.
1. Við brtt. 436, 32, b. (við 16. gr. 32). (Samb. anstf. kvenna).

Fyrir »300« kemnr: ........................................................................
2. Við 16. gr. 45. Liðinn skal orða svo:

Til þess að gera laxastiga i Lagarfoss, ’/« kostnaðar, 
allt að ... ... •• ... ... ... ... ... ... ... ... ...

XIII. Frá Guðmundi Ólafssyni.
Við 16. gr. 45. Nýr liðnr:

Til að rannsaka til fnllnnstn og gera laxgengan farveg 
Blöndn nndan Enni, J/s kostnaðar, allt að............ ....................

1800

450

6600

2000

XIV. Frá Erlingi Friðjónssyni.
Við 17. gr. 19. Nýir liðir:
a. Til sjúkrasjóðs verkamannafélags Aknreyrar............................. 300
b. Til sjúkrasjóðs verkakvennafélagsins Einingar á Aknreyri... 150
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XV. Fri Jóni Porlákssyni og Birni Krisljánssyni.
Við 17. gr. 22. Nýr liðnr:

Til Sesseljn Sigmnndardóttur, til þess að koma npp 
heimili fyrir veiklnð eða vanrækt börn ( samvinnn við Barna- 
heimilisnefnd kirkjnnnar........................................................................ 5000

XVI. Frá Ingvari Pálmasyni.
1. Við 18. gr. II. e. 8. Nýr liðnr:

Til Einars Hávarðssonar....................................................... 150
2. Við 18. gr. II. i. 22. Nýr liður:

Tii Þnriðar Jónsdóttur Ijósmóðnr ..................................... 300

XVII. Frá Jóni Baldvinssyni.
Við 18. gr. II. i. 53. Nýr liðnr:

Til Jóninn Marteinsdóttnr hjúkrunarkonn ............ ... 300

XVIII. Frá Ingvari Pálmasyni og Jóhannesi Jóhannessyni.
Við 22. gr. III. Nýr liðnr:

Að greiða h/f sEiriki ranðac tap af Grænlandsför m/s 
>Gotta« 1929 ............ .................................................... ................... 5000

XIX. Frá Ingvari Pálmasyni og Erlingi Friðjónssyni,
Við 22. gr. III. Nýr liðnr:

Að Iána Finni Jónssyni málara allt að 10000 kr. til þess að 
byggja sér vinnnstofn, gegn tryggingu, er stjórnin teknr gilda.

XX. Frá Ingvari Pálmasyni.
Við 22. gr. IX. Nýr liðnr:

Að ábyrgjast allt að 80 þús. króna rafmagnsstöðvarlán fyrir Nes- 
kaupstað, gegn þeim tryggingnm, er stjórnin teknr gilda, enda sé lánið 
tekið innanlands.

XXI. Frá Erlingi Friðjónssgni.
Við 22. gr. X. Nýir liðir:
a. Að ganga í ábyrgð fyrir allt að 150 þús. kr. fáni fyrir Samvinnnfélag 

sjómanna á Aknreyri til kaupa á fiskiskipum, enda nemi lánið eigi 
meiru en */s af kaupverði skipanna, fullbúinna til veiða, og greiðist 
að fullu á 10 árnm. Lánið skal tryggt með gagnábyrgð Akureyrar- 
kanpstaðar, fyrsta veðrétti i skipnnnm og sjálfskuldarábyrgð félags- 
manna. Forstöðumaður félagsins og annar endurskoðandi skulu sam- 
þykktir af rikisstjórninni. Taka verður lánið i innlendri lánsstofnun 
eða innanlands,

b. Að ábyrgjast lán til Sildareinkasölu Islands. Skuln þan lán endur- 
greiðast að fullu áðnr en nokkrtom sildareiganda verðnr greitt meira 
en 18 kr. á tnnnu af saltsild, að meðtöldu andvirði nmbúða og verk-

Þingskjal 454
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unarkostnaði, eða tilsvarandi upphæð fyrir ððrnvfsi verkaða sfld. Á- 
byrgð rikissjóðs gildir til ársloka 1931 og skal aldrei nema hærri upp- 
hæð en svo, að hún og varasjóður einkasölunnar á hverjum tfma 
nemi samtals 500 þús. kr.

Þingskjál 454-456

Nd. 455. Tillaga

til þingsályktunar um miðunarvita.
Frá sjávarútvegsnefnd.

Neðri deild Aiþingis ályktar að skora á rfkisstjórnina að iáta rannsókn 
fram fara nm hentuga staði og stærð miðunarvita á ströndnm landsins, og und- 
irbúa framhaldandi byggingu þeirra ásamt vantandi ijósvitum, svo sem fært þykir 
og vitagjald hrekkur til, meðan á byggingu stendur.

Greinargerð.
Á síðari árum hefir mjög fjölgað miðunarvitum hjá grannþjóðum vorum, 

einkum með ströndum Norðursjávarins, og virðast þeir veita sjófarendum miklu 
meira öryggi i vetrarhríðum en nokkur önnur bjargarráðstöfun, sem enn er fundin. 
Sama má segja um þá litlu reynslu, sem hér er fengin um miðanir frá Dyrhóla- 
vita og loftskeytastöðvnm til samanburðar. Ber farmönnum saman um það, að 
miðunin sé yfirleitt nákvæm og tækin nær óyggjandi, eins og þau fást nú bezt.

Hér við land, þar sem bæði eru tiltölulega miklar siglingar að vetri og 
stórhrfðar aigengar, er sýnilega meiri þörf miðunarvita en vfðast annarsstaðar.

Vitagjaid er hér tiltölulega hált, og er þvi eigi sjaldgæft, að útlendir sjó- 
farendur geri til vor kröfur um betri skipun vitamála og meira öryggi á siglinga- 
leiðum með ströndam iandsins en fengizt hefir.

Að vfsu hefir vitagjaldi öllu verið varið f þarfir vitanna, beint og óbeint, 
en þrátt fyrir það skortir enn mikið á, að ströndin sé ennþá vel vitnm búin, 
og þegar nú er fengin reynsla um haldkvæmi og öryggi miðunarvitanna, vill 
sjávarútvegsnefud fyrir sitt leyti reyna að ýta undir skjótar framkvæmdir f þessu 
efni með flutningi framanritaðrar tiilögu.

Nd. 456. Nefndarálit

um frv. til laga um ankna landhelgisgæzlu.

Frá meiri hlnta sjávarútvegsnefndar.

1 nefndinni hefir komið fram nokkur skoðanamunur um það, hvort ráð- 
ast eigi- þegar f útvegun 3. strandvarnarskipsins, eða bfða frekari reynslu um þau
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tvö skip, sem fengin eru. Ennfremur er nokkurt álitamál nm stserð þess nýja 
skips, útbánað þess og aukastörf, sem því mætti ætla. Komu i þvi sambandi 
einkum til greina björgunarstarfsemi, strandmælingar og hafrannsóknir.

Reynsla siðari ára sýnir, að strandvarnarskipin búin, nokkrum björgun- 
artækjum, geta jafnframt landhelgisvörninni veitt fiskibátaflotanum ómetanlegt 
öryggi, ef þau eru svo nærri veiðistöðvum, að auðveldlega verði til þeirra náð, 
þegar óhöpp ber að höndum.

Heita má, að fiskjar sé leitað á vetrarvertíð með ströndum landsins vest- 
an, sunnan og austan, milli ísafjarðardjúps og Gerpis, en það svæði er viðáttu- 
meira en svo, að öruggt geti talizt um strandvörn og björgun með tveim skip- 
um, einkanlega ef annað þeirra er staðbundið, svo sem verið hefir undanfarið 
við Vestmannaeyjar.

Vér litum svo á, að nýtt strandvarnarskip mætti að skaðlausn vera 
nokkru minna en þau, sem nú starfa, en að sjálfsögðu eigi miður búið björg- 
unartækjum en þau eru.

Meiri hlutinn telur eftir atvikum rétt að gera ráð fyrir útvegun 3. strand- 
varnarskipsins, og leggur þvi til, að frv. verði samþykkt.

Sveinn Ólafsson, 
form., frsm.

Alþingi, 8. april 1930.

Sigurjón Á. Ólafsson, Ólafur Tbors. 
fundaskr.

Jóhann t*. Jósefsson.

Ed. 457. BreytingartiUögur

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1931 og við brtt. á þskj. 436.

I. Frá Jóni Baldoinssyni. 
Við 15. gr. 28.

Til Árna Kristjánssonar, til þess að fuilnuma sig i
píanóleik... 

Til vara
2000
1500

II. Frá Erlingi Friðjónssyni.
Við brtt. 436, 35. (Við 17. gr. 13.—19.).

Upphaf tillögunnar skal orða svo:
Fjárveitingarnar undir 13,—19. tölulið eru bundnar o. s. frv.
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Ed. 458. Breytingartillaga

við frv. til laga nm breyting á vegalögnm, nr. 41, 4. jnní 1924.

Frft Halldóri Steinssyni.
Við II. 3. Nýr liðnr:

Á eftir tölnl. 3 kemnr nýr liðnr:
Snæfellsnesbrant, frft vegamótnm aostan Stranmfjarðarftr, nm Staðarsveit 

og Breiðnvik að Hellissandi.

Ed. 459. Frumvarp

til laga um embættiskostnað sóknarpresta og aukaverk þeirra.

(Lagt fyrir Alþingi 1930).

1. gr.
Sóknarprestar fá greiddan ferða- og skrifstofukostnað einbættis sins, 

með 500 eða 700 krónum hver, og fer upphæðin eftir stærð prestakalla, erf- 
iðleikum og kostnaði við þjónustu þeirra.

Ráðherra ákveður, að fengnum tillögum biskups, fyrirfram til 5 ára 
í senn, embættiskostnað livers prestakalls. Upphæðin greiðist síðan prestin- 
um mánaðarlega á sama hátt.og embættislaun.

2. gr.
Ráðuneytið leggur sóknarprestinum til löggiltar embættisbækur, svo 

og eyðublöð undir lögboðnar skýrslur og embættisvottorð.

3. gr.
Fyrir aukaverk ber prestuin þóknun eftir gjaldskrá, er ráðuneytið 

setur til 10 ára í senn.
4. gr.

Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1930. Frá þeim degi eru úr gildi numin 
kgsbr. 11. des. 1812 og tilskipun 27. jan. 1847, að því leyti er hún fer í bága 
við lög þessi.

Greinargerð.

I.
Það mun almennt viðurkennt, að laun presta séu mjög lág, miðað við 

laun annara starfsmánna rikisins, sem svipaðan námskostnað hafa, svo 
sem sýslumanna og lækna. Mun það ekki orka tvímælis, að prestar hafi 
orðið harðast úti þessara stétta, er sett voru launalögin 1919. Fyrir þann
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tima bjuggu prestar við nálega sömu launakjör sem læknar, en þetta er 
nú mjög á annan veg, þar sem læknar í meðalhéruðum hafa nú réttum 
þriðjungi hærri byrjunarlaun en prestar, auk þess sem læknaembættum 
fylgja margfalt hærri aukatekjur, svo að þær verða jafnvel sumstaðar aðal- 
tekjur embættisins. Miðað við peningagildi og verðlag munu laun presta 
vera töluvert lægri nú en þau voru fyrir heimsstyrjöldina. Auk þess hefir 
aðstaða presta til búskapar breyzt mjög. Búrekstur, sem byggist á að- 
keyptu vinnuafli, með bústofni keyptum fyrir lánsfé, mun ekki geta gefið 
hagnað til að bæta upp hin lágu laun. Mun og hagur presta, einkum hinna 
yngri, þeirra, er byrjað hafa prestsskap á styrjaldarárunum og síðan, en 
í þeim hóp er nálega helmingur þeirra presta, sem nú eru i embætti — vera 
lakari en nokkurrar annarar embættisstéttar hér á landi. Hlýtur slikt ástand, 
ef það helzt til lengdar, að reynast allt annað en holt fyrir starf prestanna 
og andlegt lif þjóðarinnar.

Þegar um launakjör starfsmanna rikisins er að ræða, er þess að gæta, 
að ýmsum embættum fylgir nokkur stofnkostnaður. Að þvi er tekur til 
presta mun stofnkostnaður vegna embættis eigi verða talinn lægri en 
hér segir: , ;

1. Embættisbúningur (2 hempur og kragar) ....
2. Reiðhestar, tveir, hvor á 300 kr........................
3. Reiðtýgi með tösku .............................................
4. Skrifstofumunir ................................................................

Kr. 550,00 
— 600,00 
— 180,00 
— 250,00

Kr. 1580,00

Rikið gerir starfsmönnum sinum að skyldu að greiða 7% af föstum 
launum í lifeyrissjóð. Það er viðurkennt, að starfsmenn eigi rétt á að fá 
endurgreiddan námskostnað sinn i starfslaunum. Mikil bókakaup eru óhjá- 
kvæmilegur kostnaðarliður innan ýmsra starfsgreina. Og loks má telja gjöld 
til stéttarfélags og ferðakostnað á stéttarfundi. Þessi álmenni embættiskostn- 
aður mun eigi verða lægri árlega hjá hverjum presti en hér segir:

1. Lifeyrisgjald, miðað við byrjunar laun ......... .. Kr. 140,00
2. Afborganir og vextir af námsskuldum i 20 ár,

að meðaltali á ári ...............   — 400,00
3. Bókakaup .............................................................. — 200,00
4. Til stéttarfélags (útgáfu Prestafélagsrits) .............. — 30,00
5. Ferðir á kirkjufundi, að meðaltali á ári.............. — 60,00

Samtals Kr. 830,00

Er hér sem alstaðar varlega áætlað; hvergi nærri gert ráð fyrir fullri 
endurgreiðslu námskostnaðar; yngstu prestarnir munu jafnvel flestir hafa 
stórum þyngri byrði af námsskuldum sínum en hér er talið. Það munu og
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margir mæla, að ætla þyrfti riflegri upphæð til bókakaupa en hér er gert, 
jafnvel þó að frumvarp kirkjumálanefndar um bókasöfn prestakalla verði 
óbreytt að lögum.

En auk þessa hafa prestar að því leyti sérstöðu. meðal starfsmanna rik- 
isins, að á þeim hvllir umfram aðra embættismenn sérstakur embættis- 
kostnaður, er þeir fá eigi endurgreiddan, svo sem skrifstofukostnaður, ferða- 
kostnaður o. fl. — í kaupstöðum skiftir skrifstofukostnaðurinn mestu máli, 
en í sveitum ferðakostnaðurinn. Þessi sérstaki embættiskostnaður presta — 
umfram almennan embættiskostnað — mun í meðalhægu sveitaprestakalli 
eigi verða talinn lægri árlega en hér segir:

1. Fyrning á 2 hempum, 6% af kr. 500,00 ................. Kr. 30,00
2. Fyrning kraga og stífing ........................................ — 15,00
3. Fyrning og viðgerðir á reiðtýgjuin ....................... — 25,00
4. Reiðföt og hlífðarföt ............................................ — 80,00
5. Fyrning tveggja reiðhesta (endast 10 ár hvor) .. — 40,00
6. Hestaeldi .................................................................. — 200,00
7. Hestajárn .....................................  ........................ — 10,00
8. Skrifstofukostnaður, svo sem ritföng, ljós og hitun — 185.00

Samtals Kr. 585,00

Ef bætt er hér við hinum almenna embættis- 
kostnaði ....................................................................... — 830,00

Þá verður allur embættiskostnaður hvers prests
eigi lægri en ........................................................... Kr. 1415,00

Allir liðir hins sérstaka embættiskostnaðar eru hér sem varlegast 
áætlaðir. Fullvíst er að í kaupstöðum og í hinum erfiðari sveitaprestaköll- 
um er þessi kostnaður mjög miklu hærri. Ýmsa fleiri kostnaðarliði mætti 
og nefna, svo sem risnu, og í sumum prestaköllum bátsferðir á sjó, kaup 
fylgdarmanns á vetrum og þóknun á annexium. Einnig væri sanngjarnt að 
hæta hér við vöxtum og afborgun af stofnkostnaði embættis.

Byrjunarlaun presta, með dýrtíðaruppbót, eins og hún var greidd 
1929 (40%), eru 2800 kr. Aukatekjur presta eru mismunandi, eftir mann- 
fjölda prestakalla. Það mun fara mjög nærri, að aukatekjur séu árlega um 
40—50 au. á mann í prestakallinu, ef miðað er við meðalháa verðlagsskrá, 
eða 200—250 ki. i prestakalli, er telur 500 manns, svo að tekjurnar verða 
þar alls eigi hærri en 3050 kr., og hefir presturinn þá 1635 kr. eftir, er 
hann hefir greitt embættiskostnaðinn.

Þess er ennfremur gætandi, að af þessum raunverulegu launum 
verður fjöldi presta að greiða lán og kvaðir á ibúðarhúsi, og er sú upp- 
hæð sumstaðar allhá.

Á þeim prestsetrum, þar sem eru nýbyggð hús, mun afgjald jarðar
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og ibúðarhúss hvergi vera lægra en 1000—1100 kr., auk árlegs viðhalds á 
íbúðarhúsi, miðað við meðalstóra jörð. Er það ómótmælanleg staðreynd, 
þó ótrúleg kunni að þykja, að í sliku prestakalli getur presturinn eigi haft 
meira en 500—600 kr. umfram jarðarnytjarnar til framfæris sér og fjöl- 
skyldu sinni, til risnú, fylgdarmanna, bátsferða i sumum prestaköllum og 
annars kostnaðar, sem óhjákvæmilega fylgir starfinu. En auk þess, sem áð- 
ur er sagt um búskap, sem byggður er á aðkeyptu vinnuafli og lánsfé, má 
taka það fram, að jarðnytjarnar gefa oft eigi verulegan arð, fyrst i stað 
a. m. k., og síst ungum prestum, er lítt kunna til búskapar, enda hafa 
þeir dvalið við nám og i kaupstöðum mikinn hluta uppvaxtarára sinna.

Það mun eigi vera furðuefni þeim, er líta með sanngirni á málavexti, 
þó að hagur presta sé óhægri en annara stétta. En það kann að vera ókleift 
einni stétt, þó hver sanngjarn maður sjái að hún sé misrétti beitt, að fá 
gagngerða bót launakjara sinna, meðan eigi fer fram almenn endurskoðun 
launalaganna. Efni 1. gr. frumvarps þessa raskar eigi þeim grundvelli, er 
launalögin livíla á, heldur miðar það í áttina til samræmis og jafnréttis 
við aðrar stéttir. Þar er farið fram á, að sú stétt, sem lægra er launuð en 
aðrir, fái greiddan, með hóflegri upphæð. þann embættiskostnað, sem á 
henni hvílir umfram aðrar embættisstéttir, enda gefur að skilja, að lög- 
gjafárvaldið hefur, eftir sem áður, óbundnar hendur um ákvörðun á laun- 
um presta, þá er launalögin verða endurskoðuð. Og þar sem uppbót þessi 
er eigi miðuð við nema nokkurn hluta embættiskostnaðar, telur meiri 
hluti nefndarinnar (Jón Guðnason, Sveinbjörn Högnason og Þorsteinn 
Briem) rétt, að dýrtiðaruppbót greiðist af upphæðinni.

Rétt þykir að geta þess, að búist er við, að hærri upphæðin, 700 kr., 
\erði veitt aðeins tiltölulega fáum prestaköllum, þeim, sem öðrum frem- 
ur eru erfið yfirferðar, eða útheimta kostnaðarsama þjónustu. Að öðru 
leyti þykir ekki heppilegt, að skifta prestaköllum í fleiri kostnaðarflokka 
en hér er gert. Þótt fáein hægustu prestaköllin fái samkvæmt þessu frum- 
varpi að tiltölu ríflegast greiddan embættiskostnað, þá er þar um litla 
upphæð að ræða, og auk þess eru aukatekjur allra lægstar í slíkum presta- 
köllum og þörfin fyrir launabót að því skapi meiri. Gera verður ráð fyrir, 
að þá er prestur þjónar í bili tveim prestaköllum og tekur fyrir hálf 
önnur prestslaun, þá fái hann og embættiskostnaðinn greiddan í sömu 
hlutföllum.

Heppilegast þykir að flokkun prestakalla að því er snertir embættis- 
kostnaðinn sé ákveðin til aðeins 5 ára í senn, vegna breytinga, er kunna að 
verða á því timabili á samgöngum o. fl., er áhrif hefir á embættiskostnaðinn.

II.
Embættisbækur presta, einkum prestsþjónustubækur og manntals- 

bækur, eru mikilsverð heimildarrit, enda geyma þær ýmsar upplýsingar 
um flest alla einstaklinga þjóðarinnar, sem hvergi er annarstaðar að fá, 
sízt jafn áreiðanlegar. Er því jafnan talið mikið tjón, ef þær bækur 
skemmast, eða ef eitthvað brestur á, að þær séu svo glögg heimildarrit,

AJþt. 1930. A. (42. löggjafarþing). 146
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sem vera mætti. En þó að til séu forn fyrirmæli um það, hvernig þessar 
bækur skuli færðar, þá er hvorttveggja, að þau eru nú úrelt orðin, enda eigi 
full trygging fyrir, að þeim sé framfylgt til hlitar. Prestar annast nú 
sjálfir um kaup á embættisbókum sínum, en kirkjur prestakallsins eiga 
að greiða andvirði þeirra. En í framkvæmdinni mun þetta oft vera svo, að 
prestarnir greiði andvirði bókanna úr eigin vasa. Af þessu fyrirkomulagi 
leiðir það, að oft eru keyptar i þessu skyni óvandaðar og óhentugar 
bækur, sem þola illa notkun og geymslu og eru orðnar lítt hæfar til af- 
nota, er þær loks komast á Þjóðskjalasafnið. Or þessu verður naumast 
bætt með öðru móti en því, að rikisstjórnin leggi til bækurnar og láti lög- 
gilda þær, eins og segir í 2. gr. frumvarps þcssa, enda ætti þá að komast 
samræmi á um bókfærslu presta og cmbættisbækur þeirra að verða glögg 
og aðgengileg heimildarrit.

III.
Prestar taka nú borgun fyrir aukaverk eftir verðlagsskrá (meðal- 

alin). En verðlagsskrá liefir nú næsta litla þýðingu í viðskiptalifi þjóð- 
arinnar, i samanburði við það, sem áður var. Meðalalinin er mjög mishá 
i sýslum landsins, eftir þvi livaða vörutegundir komast inn í verðlags- 
skrána á hverjum stað. —• Eftir núgildandi verðlagsSkrá er t. d. meðalalin 
kr. 0,97 i Mýrasýslu; kr. 1,20 i Borgarfjarðarsýslu, kr. 1,45 i Skagafjarðar- 
sýslu og kr. 1,78 í Reykjavik. Er ekki unnt að finna neina ástæðu, er mæli 
með því, að meira en fjórðungsmunur sé á greiðslu fyrir aukaverk presta, 
eftir því, hvoru megin Hvitár þau eru unnin, né að þau skuli greidd með 
nálega helmingi lægri upphæð i Borgarnesi en í Reykjavik. Er hér um mis- 
rétti að ræða, hvort sem litið er á hag presta eða sóknarbarna. Ennfremur 
verður meðalalinin, með þeim aurareikningi, er henni fylgir og breytingum 
frá ári til árs, að teljast fremur óviðfeldinn og óþægilegur mælikvarði 
fyrir gjaldskrá.

Með ákvæðum 3. gr. er ætlast til, að samræmi komist á um borgun 
fyrir aukaverk presta, hvar sem er á landinu. Endurskoðun gjaldskrár, 
á 10 ára fresti. ætti að trvggja sainræmi hennar við verðlag á hverjum 
tima.

Ed. 460. Frumvarp

til laga um bókasöfn prestakalla.

(Lagt fyrir Alþingi 1930).

1- gr.
Stofna má bókasöfn prestakalla á þann hátt, er segir i lögum þessum.
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2. gr.
1 bókasöfn prestakaUa má einungis kaupa bækur guðfræðilegs og 

nndlegs efnis, vandaðar fræðibækur almenns efnis og úrvals skáldrit.

3. gr.
Nú vill sóknarprestur stofna eða auka við bókasafn prestakalls síns. 

Skal hann þá fyrir júnilok ár livert senda „bókanefnd prestakalla*1 skrá 
yfir bækur þær, er hann óskar að fá í bókasafnið og greiða % verðs þeirra 
mnbundinna og flutningsgjalds fyrirfram.

4. gr.
Bókanefnd prestakalla skipa 3 menn: Tveir guðfræðingar, og einn 

til vara, kosnir af prestastefnu -— synodus — til 3 ára i senn og einn 
maður, sem sérstaklega er kunnur að smekkvísi og þekkingu í almenn- 
um bókmenntum og dóms- og'kirkjumálaráðunevtið skipar til jafnlangs 
tima. Skal bókanefndin annast um útvegun bóka í bókasöfn prestakalla 
og dæma um hvort bækur, sem útvega á, fái fullnægt skilyrðum 2. grein- 
ar, og veita leiðbeiningar þar að lútandi.

5. gr.
Nú hefir bókanefnd borizt beiðni um útvegun bóka samkvæmt 3 gr. 

og kemur beiðnin eigi í bága við fvrirmæli 2. greinar laga þessara. Útveg- 
ar hún þá bækurnar, en ráðuneytið ávísar bókanefndinni, eða bóksala 
hennar, % kostnaðar úr ríkissjóði, gegn þvi að bækurnar verði eign bóka- 
safns prestakallsins. Þó má ekkert ár verja meiru fé úr rikissjóði í þessu 
skyni en 10 þús. kr. samtals.

6. gr.
Nú bjóða prestar landsins eitthvert ár fram meira fé til bókasafna 

prestakalla, en nemi 3333 krónum samtals og sker bókanefnd þá úr, hvaða 
ritum skuli hafna eða fresta til næsta árs að útvega, svo að framlag ríkis- 
sjóðs fari eigi fram úr því, sem áskilið er í 5. gr.

7. gr.
Um leið og bókanefnd sendir presti bækur til bókasafns presta-

l.alls hans samkvæmt lögum þessum, sendir hún prófasti skrá yfir bæk- 
ur þær, er bókasafninu þannig bætast. Ritar prófastur þá skrá inn í aðal- 
skrá, er honum ber að gera yfir bækur þær, sem til eru í hverju bókasafni 
prestakalls í prófastdæmi hans.

8. gr.
Þegar prestur hefir veitt móttöku bókum samkvæmt lögum þessum, 

skal hann rita á þær nafn prestakalls síns og skrásetja. Prófastur lög-
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gildir bóka undir bókaskrá prestakalls og ber honum á skoðunarferðum 
sinum að liafa eftirlit með þvi,- að bækurnar séu vel geymdar.

9. gr.
Bókasafn prestakalls skal geymt þar sem prestur situr, enda er safn- 

ið í ábyrgð hans.
Prófasti er skylt að sjá um að safnið sé vátryggt gegn eldsvoða og 

greiðist iðgjaldið af framlagi rikissjóðs.
Nú er prestakall prestslaust og gerir prófastur þá þær ráðstafanir, 

er þurfa þykir, til öryggis safninu.
Við prestaskifti skal fara fram úttekt á bókasafni prestakallsins og 

gerir prófastur þá fráfarandi presti að greiða bætur fyrir, ef á vantar og 
kenna má vangeymslu hans.

10. gr.
Nú er bókasafn prestakalls komið á stofn á prestsetrinu og má 

presturinn þá lána sóknarbörnum sinum bækur safnsins, er hann má án 
vera, enda er honum rétt að krefjast skaðabóta, ef bækur skemmast eða 
glatast.' Og sérstaklega skal hann gera sér far um að benda ungmennum 
safnaða sinna á þær bækur safnsins, er hann hyggur vera þroska þeirra 
við hæfi og þeim fái að gagni komið til trúar- eða menningarþroska. Skylt
er presti að gera útlánsskrá, er fylgir prestakallinu.$

11- gr.
Sóknarprestur skal geta þess árlega i starfskýrslu sinni til biskups, 

live mörg bindi eru í bókasafni prestakalls hans, ef til er. Svo og hve mörg 
bindi safninu hafa bætzt á árinu, og hve mörg bindi hafi verið í útlánum.

Þegar prestakall er auglýst til umsóknar skal þess getið, hvort bóka- 
safn fylgi því og hve mikið.

12. gr.
Lög þessi ná eigi til þeirra kaupstaðarprestakalla, þar sem fyrir eru 

bókasöfn, er þegar njóta styrks úr ríkissjóði.

Greinargerð.

Fáir munu neita þvi, að aðstaða presta með þjóð vorri sé að mörgu 
leyti erfið. En fátt mun það vera, sem ungir prestar kvarta jafn almennt 
yfir sem bókaskorti. Flestir þeirra sitja þar, sem erfitt er eða ókleift að 
njóta almennra bókasafna, sem að nokkru verulegu gagni koma, og launin 
svo lág, að nær ekkert verður aflögu til bókakaupa. Nú mun mega víða 
leita til að finna þá menn, er standi jafn einangraðir í andlegu starfi sem 
sumir islenzkir prestar. Getur þá vart hjá því farið, að andlegi áhuginn 
fari dofnandi með árunum og embættissvefninn sæki á, þegar einangrunin 
varnar öllum straumum og hræringum i andlegu lifi umheimsins að ná til
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þeirra. En þannig mun eigi ósjaldan hafa farið um ýmsa þá, sem gengu 
með góðum vilja og heilum huga til starfsins. Ýmsir hinna áhugasamari 
presta hafa jafnan, er fjárhagur leyfði, reynt að fylgja þeirri reglu að verja 
%2 launa sinna til bókakaupa. En sú er reynsla þeirra að sú upphæð nægir 
tæplega til þess að geta fvlgst með i hinu merkasta, sem ritað er um guð- 
fræðileg og andleg efni, og hafa því liinar aðrar greinar bókmenntanna 
orðið að vera nær algerlega á hakanum og prestarnir orðið að mestu leyti 
að láta sér nægja þau rit, er fá má að láni i lestrarfélögum sveitanna, þótt 
þau séu allvíða næsta ófullkomin, að öðru en nýjustu skemmtiritum.

En af ástæðum, sem öllum munu mega vera ljósar, eiga yngstu prest- 
arnir þess alls eigi kost að verja Ví2 launa sinna, eða jafnvel neinu, sem 
nemur, til annars en brýnustu nauðsynja heimilis síns. Er þó augljóst, að 
þá er þeim brýnust þörf góðra bóka, áður en einangrunin hefir sljófgað 
menntaáhugann, og er þeir, auk erfiðrar lífsbaráttu, eiga margir í andlegri 
baráttu, þegar lærdómur þeirra og lifsskoðun á að standast próf lifsins. 
Það mun alloftast að mestu komið undir hinni andlegu aðstöðu prestsins 
einmitt hin fyrstu prestsskaparár hans, hvort hann verður framvegis and- 
lega vakandi leiðtogi, eða hann staðnæmist á þroskabraut sinni, svo að 
hann fær með hverju ári síður fullnægt þeim kröfum, sem gerðar eru til 
presta nú á tímum. Góður bókakostur er því hverjum presti andleg lifs- 
nauðsyn.

Ekkert er þjóðinni skaðlegra en að búa svo i haginn fyrir mennta- 
menn sína, er starfa eiga viðsvegar um byggðir landsins, að þeir ,/orpok- 
ist“ þegar á fyrstu árum. Virðist henni fátt nauðsynlegra en að tryggja 
starfshæfni embættismanna sinna, eftir því sem efni leyfa.

Með frumvarpi þessu er stofnað til þess skipulags, sem með tiltölu- 
lega litlum tilkostnaði ætti að reynast með timanum mikilsvarðandi fyrir 
starfshæfni prestastéttar landsins.

Frumvarp þetta sem og frumvarp um utanfarir presta miða hvorugt 
að því að tryggja efnalega aðstöðu þeirra, heldur aðstöðu þeirra til starfs- 
ins, svo að þeir fái orðið hæfari menn og gagnlegri hver í sínum verka- 
hring.

Bókasöfn prestakallanna gætu með liðandi árum orðið einn hinn 
bezti styrkur prestastéttarinnar til að rækja störf sín þannig, að andlegu 
lifi þjóðarinnar verði fyllri styrkur að.

Jafnvel þótt betra skipulag komi á bókasöfn landsins en enn er 
orðið, má telja það víst, að fæst hinna almennu bókasafna gætu, að nokkr- 
um verulegum mun, fullnægt þeirri þörf, sem bókasöfnum prestakalla er 
ætlað. Hinsvegar gætu þau síðar, er almenn bókasöfn koma, verið þeim til 
styrktar og staðið í sambandi við þau.

Bókaþjóð sem oss íslendingum ætti að vera það metnaðarmál að 
koma sem beztu skipulagi á um not bóka. Er ekki óviðeigandi að byrja þá 
viðleitni á prestsetrum landsins, sem mörg eru meðal hinna merkustu staða 
í bókmenntasögu þjóðarinnar.
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Að öðru leyti er vísað til athugasemda við einstakar greinar frum- 
varpsins.

Um 1.—2. gr.
Ætlast er til að bækur þær, sem keyptar verða til bókasafnanna, séu 

fyrst og fremst sérfræðirit handa guðfræðingum. En jafnframt verður að 
telja nauðsynlegt, að til safna þessara megi og kaupa vönduð, alinenn fræði- 
rit, t. d. i uppeldis- og félagsmálum og um lieimspekileg og söguleg efni, 
svo og um þær stefnur og skoðanir, er ráðandi eru eða mestum umbrotum 
valda í binum andlega lieimi á hverjum tírna. Þá þykir og sjálfsagt, að til 
þessara bókasafna megi og kaupa önnur merkustu rit bókmenntanna, svo 
sem úrvalsskáldrit.

Um 3. gr.
Ætlast er til að það fari eftir menntaáhuga hvers einstaks prests 

hvort bókasafn kemst á í prestakalli hans samkvæmt lögum þessum. Fyrir 
þvi er lionum gert að skyldu að sýna þann áhuga í verki með því að leggja 
sjálfur fram nokkurn hluta af verði hverrar bókar, sem keypt er til safns- 
ins. Hins vegar þykir ekki sanngjarnt, að framlag prests nemi meiru en 
fjórðungi verðsins, þar sem oft má gera ráð fyrir, að presturinn geti á miðj- 
um aldri flutzt burtu í annað prestakall, og tapar hann þá algerlega fram- 
lagi sinu.

Nauðsynlegt þykir að allar bækur safnanna séu keyptar innbundnar, 
Þar af leiðir að prestar verða sjálfir að kaupa guðfræðileg tímarit, er koma 
út i heftum. Og þar sem þesskonar rit eru að jafnaði miðuð við liðandi 
stund, þykir siður ástæða til að kaupa þau til bókasafnanna.

Um 4. gr.
Ákvæðin um bókanefnd þykja nauðsynleg þvi til tryggingar, að 

vandað verði val bókanna. En jafnframt er svo til ætlast, að bókanefndin 
fái komist að hagkvæmari viðskiftum um bókakaup en hver einstakur 
prestur.

Þar sem ætlast er til að söfnin verði fyrst og fremst guðfræðibóka- 
söfn og að til þeirra komi framlög frá preslum, þykir rétt að tveir nefnd- 
armenn séu guðfræðingar kosnir af prestum. En jafnframt þykir sjálfsagt 
að rikisvaldið eigi fulltrúa i slíkri nefnd og að sá fulltrúi sé kunnur að 
smekkvisi og þekkingu i almennum bókmenntum. Ætti kennarinn i bók- 
menntasögu við Háskólann að jafnaði að vera bezt kjörinn til þess starfs.

Eigi er ætlast til að bókanefnd fái þóknun fyrir störf sín.

Um 5.—ö. gr.
Virðist eigi þurfa skýringa við.

Um 7.—9. gr.
Akvæði þessi eiga að tryggja eftirlit og viðhald bókasafnanna.
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Uni 10. gr.
Ætlast er til að aðalnot safnaðanna af bókasöfnum þessum verði þau, 

að prestar þeirra fái betri aðstöðu til þess að verða menntaðri og hæfari 
leiðtogar. En jafnframt því er ætlast til, að prestar láni sóknarbörnum sín- 
um, og þá sérstaklega kennurum prestakallsins, bækur úr safninu, er hann 
má án vera. Er og einkum til þess ætlast, að prestur geri sér far um að 
leiðbeina ungmennum um val bóka og veiti þeim þannig stuðning til 
sjálfsnáms. Er þess þá vænzt, að það starf prestsins verði ekki aðeins ung- 
mennunum sjálfum til gagns og þroska er stundir líða, heldur og prestin- 
um sjálfum einhver hin bezta lijálp til að ná andlegu sambandi við sókn- 
arbörn sín.

Um 11. gr.
Svo miklu máli skiftir það áhugasaman prest, hvort gott bókasafn 

fylgir prestakallinu eða ekki, að sjálfsagt þykir, að tekið sé fram um það 
þegar prestakall er auglýst til umsóknar. Og þar sem menntuðustu og beztu 
prestarnir leggja vitanlega mesta áherzlu á þetta atriði, er og með ákvæði 
þessu reynt að styðja að því að beztu söfnin haldist í höndum áhugasamra 
bókamanna, er láta þau að beztu gagni koma sér og öðrum.

Um 12. gr.
Ekki þykir brýn ástæða til þess, að ákvæði frumvarps þessa nái til 

þeirra prestakalla í kaupstöðum, þar sem þegar eru vönduð bókasöfn, styrkt 
af ríkisfé.

Ed. 461. Frumvarp

til laga um kirkjugarða.

(Lagt fyrir Alþingi 1930).

1- gr.
f kirkjugörðum þjóðkirkjunnar á hver maður rétt til legstaðar þar í 

sókn, sem hann andast, hefur átt lögheimili eða óskað legstaðar. Sjóreknir 
menn og drukknaðir eiga legstað þar, er þeir eru á land fluttir, og þeir, er 
á fjöllum eða öræfum andast, þar i sókn, er þeir eru fyrst fluttir til bvggða.

2. gr.
Hver kirkjugarður þjóðkirkjunnar er sjálfseignarstófnun með sér- 

stöku fjárhaldi, i umsjón og ábyrgð safnaðar undir yfirstjórn biskups.
Sóknarnefnd hefir á hendi umsjón og fjárhald kirkjugarðs, sam- 

kvæmt því, sem fyrir er mælt í lögum þessum.
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3. gr. .
1. Skylt er sveitar- eða bæjarfélagi því, er liggur innan sóknar, að leggja 

til ókeypis hæfilegt kirkjugarðstæði eða grafreit, svo og hleðslu- eða 
steypuefni — sand og möl — i girðingu, —■ þó svo, að kvaðir þær, er 
þegar eru á jörðum og Ióðum þar, sem kirkjugarðar standa, haldist 
óbreyttar.

2. Þar, sem ekki er völ á nægilega þurrum eða djúpum jarðvegi til kirkju- 
garðsstæðis, skal sveitar- eð bæjarfélagið kosta framræslu eða upp- 
fyllingu landsins, svo að unnt verði að taka nægilega djúpar grafir og 
vatn standi ekki i gröfum.

3. Þar, sem kirkja er ekki i kirkjugarði, leggur sveitar- eða bæjarfélag 
veg frá kirkju að kirkjugarði og heldur honum akfærum. Ennfremur 
leggur sveitar- eða bæjarfélag til ókeypis hæfilegan ofaníburð i göt- 
ur og gangstíga kirkjugarðs, ef þess er krafizt.

4. I kaupstöðum og kauptúnum sér sveitar- eða bæjarfélag fyrir nægi- 
legu vatni til vökvunar blóma og trjágróðri i kirkjugarðinum, úr 
vatnspípum innan garðs, þar sem við verður komið, eða úr brunni i 
nánd, þar sem engin óhollusta getur af honum stafað.

5. Nú hafa fleiri en eitt sveitarfélag, eða bæjarfélag og hreppur eða hrepps- 
hluti, sameiginlegan kirkjugarð, og skal þá skipta kostnaðinum niður á 
hlutaðeigandi bæjar- og sveitarfélög, eða liluta þeirra, eftir mannfjölda 
i hverju þeirra fyrir sig.

6. Heimilt er, með samþykki dóms- og kirkjumálaráðuneytisins, að taka 
eignarnámi hentuga lóð undir kirkjugarð, samkv. lögum nr. 61, 14. 
nóv. 1917.

7. Rétt er sóknarnefnd, ef óhæfilegur dráttur verður á framkvæmd þeirra 
verka, er getur í 2. gr. og 3. lið þessarar greinar, að taka sjálf að sér fram- 
kvæmd þeirra að nokkru eða öllu leyti. Gerir hún þá reikning yfir 
kostnaðínn að verkinu loknu, en bæjar- eða sveitarstjórn kýs mann til 
að endurskoða reikninginn og sætir reikningurinn úrskurði ráðu- 
neytisins, ef ágreiningur verður. Sveitar- eða bæjarstjórn greiðir siðan 
reikninginn innan mánaðar frá þvi endurskoðun hefir farið fram.

4. gr.
Sóknarmönnum er skylt að koma upp og halda við fjárheldri og við- 

eigandi girðingu um kirkjugarð sinn, með steinlímdu hliði og vandaðri 
grind, sem hægt er að tvilæsa.

5. gr.
Þegar girða þarf grafreit, gamlan eða nýjan. gerir lögmætur eða 

ályktunarfær safnaðarfundur ályktun um fvrirkonmlag girðingar og efni 
hennar. Girðing skal vera úr vel hlöðnu grjóti, steinsteypu eða öðru sæmi- 
legu efni, að dómi prófasts.

Nú er kirkjugarður fjarri kirkju; skal þá vera klukka í sáluhliði 
eða líkhúsi til liringingar.
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6. gr.
Sóknarnefnd sér um framkvæmd verksins við girðingu grafreita, 

samkvæmt því, er fyrir er mælt í lögum þessum. Að verkinu loknu gerir 
sóknarnefnd reikning yfir kostnaðinn og sætir hann úrskurði héraðs- 
fundar.

7. gr.
Lögmætur eða ályktunarfær safnaðarfundur tekur ákvarðanir um 

hvenær taka skal upp nýjan kirkjugarð eða stækka gamlan, enda komi 
sámþykki prófasts til.

Nú sýnir söfnuður vanrækslu í þessu efni, skipar prófastur þá fyrir 
um stækkun eða flutning kirkjugarðs, telji hann garðinn eigi lengur greftr- 
unarhæfan. Skjóta má úrskurði prófasts til biskups.

Þegar gera á nýjan kirkjugarð eða stækka gamlan, skal sóknarnefnd 
leita álits héraðslæknis og fá vottorð hans um að kirkjugarðsstæði sé 
valið samkvæmt heilbrigðisreglum. Siðan skal hún gera uppdrátt í 3 ein- 
tökum að fyrirhuguðum kirkjugarði, eða viðbót. Skulu þar markaðir aðal- 
gangsstigar ekki mjórri en 1% m. og aðrir stigar ekki mjórri en 1% m. og 
öllu skipulagi garðsins vel fyrir komið. Mælikvarði uppdrátta þessara skal 
vera 1 á móti 200.

Sendir síðan sóknarnefnd uppdrætti þessa, ásamt vottorði héraðs- 
læknis, biskupi til staðfestingar, ásamt umsögn sóknarprests og prófasts.

Vilji hiskup ekki samþykkja uppdrætti þessa, ber hann málið undir 
dóms- og kirkjumálaráðuneytið, er leggur á það úrskurð að fengnu áliti 
sérfróðs manns uiit skipulag kirkjugarða.

Nú vill ráðuneytið ekki samþykkja uppdrátt og lætur það þá sérfróð- 
an mann gera nýjan skipulagsuppdrátt i 3 eintökum og sendir biskupi.

Geymir siðan biskup uppdráttinn, en sóknarprestur og sóknarnefnd 
hvorn hinna.

8. gr.
Sóknarnefndir skulu, innan árs frá því, er lög þessi öðlast gildi, láta 

gera uppdrætti að kirkjugörðum þeim, sem nota má til nokkurrar fram- 
búðar, að dómi prófasts. Skal mælikvarði uppdrátta þessara vera hinn 
sami ’ sem að nýjum görðum. Þar skal marka fyrir legsteinum og að 
minnsta kosti öllum nýjustu leiðum.

Kallar prófastur eftir uppdráttum þessum í tæka tíð og sendir 
hiskupi. «i

Lætur kirkjustjórnin þá sérfróðan mann gera tillögur um, hvernig 
skipulagi hvers kirkjugarðs verði bezt fyrir komið til frambúðar og gera 
uppdrætti þar að lútandi. Og fer um þá siðan sem um uppdrætti að nýj- 
um görðum.

9. gr.
Sóknarnefndir skulu annast um að greftrun sé hagað samkvæmt 

staðfestum uppdrætti, enda er ekki heimilt að taka gröf annarsstaðar i 
kirkjugarði, en þar, sem sóknarnefnd eða umboðsmaður hennar leyfir.

Alþt. 1930. A. (42. löggjafarþing). 147
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Bannað er að taka gröf innan kirkju.
Jafnóðum og grafið er skulii leiðin mörkuð á uppdrætti sóknar- 

nefndar og tölusett. En nafn hins jarðaða og greftrunardag ber að setja 
á legstaðaskrá, er fylgja skal uppdrættinum.

... Sóknarprestur skal.a. m. k. einu sinni á ári tölusetja á uppdrætti 
sínum ný leiði samkvæmt uppdrætti sóknarnefndar.

10. gr.
Grafir skulu vera svo djúpar, að a. m. k. fullur metri sé frá kistu- 

ioki á grafarbarm. Skyldur er sá, er gröf lætur taka, að ganga vel frá 
legstaðnum svo fljótt, sem við verður komið, og færa burt úr garðinum 
grjót og mold, ef ekki er allt látið aftur ofan í gröfina. Sé þetta vanrækt, 
lætur sóknarnefnd, eða umboðsmaður hennar, gera verkið á kostnað hlut- 
aðeiganda.

11- gr.
1. Sóknarnefnd er skylt að annast um að allar götur og gangstigar garðs- 

ins séu snyrtilegir og vel við haldið. Skal hún sjá um að garðurinn sé 
sleginn, en þó með varúð, og að skepnur komist þar alls ekki inn.

2. Hlutaðeigendum ber að annast um að legstaðir séu jafnan vel og 
smekklega hirtir.

3. Vanræki hlutaðeigendur skyldur sínar samkvæmt 2. lið, skal sókn- 
arnefnd eða umboðsmaður hennar halda leiðum við og hreinsa af þeim 
illgresi á kostnað þeirra hlutaðeigenda, er til næst, en ella á kostnað 
kirkj ugarðsins.

4. Hlutaðeigendum er skylt að halda við girðingum og legsteinum á leið- 
um. En sé það vanrækt þrátt fyrir aðvörun sóknarnefndar, er henni 
heimilt að láta slétta yfir legstaðinn og flytja ónýtar eða óviðeigandi 
girðingar burtu, en setja slíka legsteina í skipuiega röð á þeim stað í 
garðinum, er prófastur telur bezt fara á.

; 12. gr.
Rétt er sóknarnefnd að banna grafkapellur í kirkjugörðum, nema i 

sérstökum röðum og gegn gjaldi, sem ákveða má í reglugerð. Henni er og 
heimilt að setja reglur um fyrirkomulag girðinga um leiði, svo að sem bezt 
samræmi verði í garðinum.

Þar, sem líkbrennsla fer fram, en menn vilja þó geyma duftker með 
bálfararleifum í kirkjugarði, getur sóknarnefnd ákveðið, að kerin skuli 
grafin í sérstökum röðum, eða geymd i grafkapellum, er bæjarstjórn eða 
bálfararfélög reisa innan kirkjugarðs í því skvni. Hefir þá sóknarnefnd 
allar hinar sömu skyldur til eftirlits með viðhaldi grafkapellu og varð- 
veizlu bálfararleifa sem með einstökum leiðum í kirkjugarði.

13. gr.
1. Sóknarnefnd er heimilt, með samþykki safnaðarfundar, að róða sér-



stakan unisjónariiiann kirkjugarðs og greiða honuin þóknUn fyrir 
starf sitt.

2. Hefir umsjónarmaður þá allt eftirlit með kirkjugarðinum á hendi, undir 
yfirumsjón sóknarnefndar og á ábyrgð hennar, og gefur hún honum er- 
indisbréf.

3. Sóknarnefnd getur falið umsjónarmanninum að taka allar grafir i 
garðinum gegn ákveðnu gjaldi.

4. Einnig getur sóknarnefnd falið umsjónarmanni árlegt viðhald legstaða 
fyrir einstaka menn, er þess óska, og setur hún honum þá gjaldskrá.

5. 1 kaupstöðum getur lögmætur eða ályktunarfær safnaðarfundur veitt 
sóknarnefndinni, fyrir hönd kirkjugarðsins, einkaheimild til að nota 
likvagna við jarðarfarir gegn hæfilegu gjaldi, sem rennur í sjóð kirkju- 
garðsins.

14. gr.
Sóknarnefndir skulu stuðla að því, að legstaðir séu smekkvislega 

prýddir, með blómplöntum þeim, er bezt þola veðráttufar landsins. Ber 
þeim i því skyni að sjá um eða fela manni innan sóknar fyrir sína hönd að 
annast fyrir þá, er þess óska, útvegun skrautplantna til gróðursetningar 
á leiðum.

15. gr.
Skógræktarstjórn landsins skal skylt að láta sóknarnefndum í té 

trjáplöntur til gróðursetningar meðfram girðingum kirkjugarða að innan- 
verðu og meðfram gangstigum innan garðs. Skulu trjáplöntur þessar látn- 
ar ókeypis.

Ræktunarstöðvum, sem styrktar eru af almannafé, er skylt að láta 
sóknarnefndum, eða umboðsmönnum þeirra, í té blóma- og trjáplöntur til 
gróðursetningar á leiðum gegn vægu gjaldi.

16. gr.
Nú eru í einhverju prestakalli fullur % hluti íbúa í utanþjóðkirkju- 

söfnuði, er hefir safnaðarstjórn og prest, eða forstöðumann, er hlotið hefir 
staðfestingu ráðherra. Skulu þá sóknarnefnd þjóðkirkjusafnaðar og safnaðar- 
stjórn sliks safnaðar kjósa hvor úr sinum hópi sérstaka kirkjugarðsstjórn. 
Skipa hana 5 menn, og á hvor safnaðanna þar fulltrúa eftir mannfjölda í 
bvorum þeirra fyrir sig. Sbr. þó 38. gr.

Hefir kirkjugarðsstjórnin þá á hendi allar skyldur og ábyrgð sóknar- 
nefnda, að því er tekur til kirkjugarðsins.
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Legstaðas jóðir.

17. gr.
Heimilt er að stofna legstaðasjóði i liverri sókn.
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ÍS. gr.
1 legstaðasjóð geta menn lagt fé, sem ávaxtast þar til viðhalds leg- 

staðar þess, er hlutaðeigandi óskar.

19- gr.
Sóknarnefnd hefir á hendi stjórn sjóðsins undir yfirstjórn prófasts, 

og er henni skylt að ávaxta innlögin í Söfnunarsjóði Islands, þannig, að 
Lver legstaður hafi sérstaka viðskiptabók.

Stofnandi hvers sjóðs skal i samráði við sóknarnefnd setja fyrirmæli 
um, hvernig verja skuli útborguðu vaxtafé, til viðhalds og endurnýunar 
iegstaðnum, og er sóknarnefnd þá skylt að sjá um, að þeim fyrirmælum sé 
fylgt.

Niðurlagðir kirkjugarðar.

20. gr.
Nú vilja sóknarmenn leggja kirkjugarð niður. Skal sóknarnefnd þá 

boða til almenns safnaðarfundar og auglýsa í fundarboðinu umræðuefni 
fundarins og tillögur sínar um það. Er sú ákvörðun gild, sem gerð er með 
% atkvæða atkvæðisbærra manna á lögmætum eða ályktunarfærum safn- 
aðarfundi, ef samþykki prófasts og biskups kemur til.

21. gr.
Niðurlagðir kirkjugarðar skulu taldir meðal fornleifa og sér dóms- 

og kirkjumálaráðuneytið um að friðhelgi þeirra sé lýst á þingi.

22. gr.
„Sóknarnefnd lætur gera griphelda girðingu um niðurlagðan kirkju- 

garð og heldur henni við á kostnað sóknarkirkjugarðsins, á meðan vel sést 
til leiða í kirkjugarðinum. Næstu 20 ár, eftir að kirkjugarður hefir verið 
lagður niður, má þar jarða einstaka menn, ef rúm leyfir og klukka er þar 
til hringingar, en skylt er þeim, er lætur grafa, að setja trausta girðingu 
um legstaðinh og leggja hæfilega f járupphæð í legstaðasjóð, honum til viðhalds.

23. gr.
Nú eru liðin meira en 20 ár frá því er kirkjugarður var lagður nið- 

ur og vill meiri hluti atkvæðisbærra manna á lögmætum safnaðarfundi 
slétta yfir garðinn og gera að grasreit. Skal það þá heimilt, ef ráðuneytifr 
samþykkir, að fengnum tillögum biskups og fornmenjavarðar.

Eru þá öll minnismerki í garðinum á ábyrgð vandamanna hinna 
íátnu, en heimilt er þeim að halda slíkum legstöðum óhögguðum, ef þeir 
halda þar við sómasamlegri girðingu.

Niðurlagðan grafréit má ekki nota til neins þess, er óviðurkvæmilegt 
er, að dómi prófasts. Ekki má þar neitt jarðrask gera, svo sem með kjall-



Þingskjal 461 1173

aragreftri eða skurðagerð, fvrr en 100 ár eru liðin frá því, er þar var síð- 
ast jarðað. Þó getur ráðuneytið, að fengnum tillögum biskups, veitt und- 
anþágu frá þessu ákvæði, þegar liðin eru 60 ár.

Nú hefir ráðuneytið leyft að slétta yfir niðurlagðan kirkjugarð. Get- 
ur það þá mælt svo fyrir, að þau minnismerki, sem þar eru og enginn hirðir 
um, séu flutt til sóknarkirkjugarðsins á kostnað hans, og komið þar fyrir 
í garðinum í skipulegri röð, á þeim stað, er prófastur telur bezt fara.

24. gr.
Prófastur felur sóknarpresti að gera skrá yfir alla legsteina og 

minnismerki í niðurlögðum kirkjugörðum, og skal þar öllum merkilegum 
eða fornum legsteinum lýst sérstaklega. Skrá þessa sendir prófastur bisk- 
upi. Leitar kirkjustjórnin þá álits fornmenjavarðar og skal siðan með þá 
legsteina fara svo sem hún mælir fyrir um.

25. gr.
Þar sem sjór brýtur gamla kirkjugarða eða niðurlagður kirkjugarð- 

ur eyðist af uppblæstri, svo að bein framliðinna koma í ljós, ber prófasti 
að tilkynna kirkjustjórninni það. Gerir hún fornmenjaverði aðvart og get- 
ur hún þá með ráði hans gert þær ráðstafanir, er þurfa þykir. Er sóknar- 
nefnd þá skylt, ef þess er krafizt, að láta færa bein framliðinna til greftrunar 
i kirkjugarði sóknarinnar, á kostnað kirkjugarðsins.

Um líkhús o. fl.

26. gr.
Sóknarnefnd er heimilt, ef safnaðarfundur samþykkir, að láta reisa 

líkhús við kirkju eða í kirkjugarði, á kostnað kirkjugarðsins. Ennfremur 
verkamannaskýli í kirkjugarði, eða við hann, með nauðsynlegum þægind- 
um fyrir starfsmenn kirkjugarðsins.

27. gr.
Áður en sóknarnefnd framkvæmir verkið skal hún tilkynna það pró- 

fasti, en hann aftur kirkjustjórninni. Felur hún þá húsameistara að gera 
uppdrátt að byggingunni, og skal siðan fara eftir þeim uppdrætti, eða öðr- 
um, er ráðuneytið samþykkir.

28. gr.
Likhús skal vera úr steinsteypu og með steinsteyptu gólfi, eða öðru 

jafnhentugu til sótthreinsunar, að dómi héraðslæknis. Skulu veggir og gólf 
vandlega sléttuð og séð fyrir nægilegri loftræslu. I líkhúsi og verkamanna- 
skýli skal vera vatnsveita og frárennsli, ef við verður komið.
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Um fjárhag kirkjugarða.

• 29. gr.
Sóknarnefnd er lieimilt, að fengnu samþykki safnaðar- og héraðs- 

íundar, að taka upp legkaup í sókn sinni, með samþykkt, er ráðuneytið 
staðfestir.

Sóknarnefndin innlieimtir þá legkaupið gegn 6% innheimtulaunum.

30. gr.
Fyrir hver áramót skal sóknarnefndin gera fjárhagsáætlun fyrir 

kirkjugarðinn næsta ár.
Nú hrökkva ekki tekjur kirkjugarðsins fyrir útgjöldum, og skal sókn- 

arnefndin þá jafna því, er á vantar, niður á útsvarsgreiðendur í sókninni, 
sem hundraðsgjaldi af útsvörum þeirra, sbr. þó ákvæði 38. greinar.

Þó má hundraðsgjald þetta ekkert ár fara fram yfir 2%, nema safn- 
aðarfundur leyfi.

Nú er í sókn meira en eitt sveitar- eða bæjarfélag, skal þá fyrsl 
skipta gjaldinu niður á þau eftir íbúatölu hvers þeirra innan sóknarinnar.

Eindagi hundraðsgjaldsins er sá sami sem á útsvörum. Innheimtu- 
mönnum rikissjóðs í kaupstöðum og oddvitum, eða innheimtumönnum 
sveitasjóða, er skylt að innheimta liundraðsgjaldið gegn 6% innheimtu- 
launum, ef sóknarnefnd óskar. Ella innheimtir sóknarnefnd gjaldið gegn 
sömu þóknun.

31. gr.
Lögtaksréttur fylgir öllum þeim gjöldum, sem mælt er fyrir í lög- 

um þessum.
32. gr.

Um reikningshald kirkjugarðs- og legstaðasjóðs, svo og hvenær reikn- 
ing skuli senda prófasti, og um ábyrgð sóknarnefndar, gilda sömu ákvæði 
sem um reikningshald safnaðarkirkna.

Um heimagrafreiti.

33. gr.
Heimilt er ráðherra að veita leyfi til að taka upp heimagrafreiti 

samkvæmt lögum þessum.
34. gr.

Nú óskar einhver að taka upp heimagrafreiti á jörð sinni, fyrir sig 
cg konu sina og börn þeirra, og sendir liann þá beiðni um það til biskups.

Beiðninni skal fvlgja vottorð héraðslæknis um að staðurinn sé vel 
valinn, og ennfremur fullnægjandi skipulagsuppdráttur af reitnum, ásamt 
uppdrætti af fyrirliugaðri girðingu.
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35. gr.
Biskup leggur síðan beiðnina, ásamt fylgiskjölum, fyrir ráðuneytið 

ásamt tillögum sínum, og getur ráðherrá veitt umsækjanda leyfið, ef hann 
fullnægir eftirfarandi skilyrðum:
a. Setur hæfilegt veð fyrir því, að hann reisi i tæka tíð tráusta og vahd- 

aða girðingu um reitinn samkvæmt uppdrætti.
b. Leggur hæfilega fjárhæð, að dómi ráðuneytisins,' þó aldrei minná en 

600 kr., i legstaðasjóð sóknarkirkjugarðsins, grafreitUm til viðhalds, 
endurnýjunar ©g eftirlits.

c. Greiðir öll gjöld til kirkjugarðs sóknar sinnar, svo sem aðrir menn í 
sókninni.

36. gr.
Sóknarnefnd varðveitir viðskiptabækur legstaðasjóðs til víðhalds 

heimagrafreitum í sókninni, undir yfirstjórn prófasts. Er henni skylt að 
sjá um viðhald heimagrafreita í sókninni, ef vandamenn hinna látnu flytj- 
ast búrt. eða falla frá, og gilda þar um sömu reglur sem um viðhald þeirra 
legstaða i kirkjugarði, sem legstaðasjóður er lagður til.

37. gr.
Prófasti er skylt að hafa eftirlit með heimagrafreitum á yfirreiðum 

sinum.
Ferðakostnað prófasts til eftirlits með heimagrafreit greiðir jarð- 

areigandi, nema biskup leyfi, að hann megi greiða af útborguðúm voxtum 
Jegstaðasjóðs.

Skjóta má ferðakostnaðarreikningi prófasts til úskurðar kirkju- 
stjórnar.

Um grafreiti utanþjóðkirkjumanna.

38. gr.
Heimilt er viðurkehndúm söfnuðum utan þjóðkirkjunnár að taka upp 

sérstakan grafreit, með samþykki ráðuneytisins.
Setur ráðuneytið þá safnaðarstjórninni allar hinar sömú íeglur um 

skipulag, umgengni og viðhald slíkra grafreita, sem sóknarnefndum þjóð- 
kirkjusafnaða, að því er við á. Safnaðarmenn utanþjóðkirkjusafnaða, er 
liafa sérstakan grafreit, eru ekki skyldir að greiða hundraðsgjald til kirkju- 
garðs sóknarinnar, meðán þeir lialda reitnum sómasamlega. við óg fylgjá 
settum reglum.

Um reglugerð, samþykktir o: fl.

39. gr.
Ráðuneytið gefur út reglugerð um kirkjugarða i sámráði við biskup. 

Skal þar setja nánari ákvæði og leiðbeiningar um ýmis atriði, er snerta



1176 Þíngskjal 461

kirkjugarða, svo sem um umgengni þeirra, útmælingu legstaða, ættargraf- 
ieiti, tilhögun á greftri o. fl. þess háttar.

40. gr.
Sóknarnefndum er heimilt, með leyfi safnaðar; og héraðsfundar, að 

setja nánari ákvæði um kirkjugarð og greftrun í samþykkt, er ráðherra 
staðfestir, samkvæmt tillögum biskups. Má þar setja ákvæði um legkaup, 
gjald fyrir grafkapellur og um gerð þeirra, lokunartima kirkjugarða í 
kaupstöðum og það annað, sem nauðsynlegt þykir að haga eftir staðháttum.

41. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum 10—500 kr., enda liggi eigi 

þyngri refsing við samkvæmt öðrum lögum.
Mál, sem rísa kann út af lögum þessum, skal fara með sem almenn 

lögreglumál.
42. gr.

Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 39, 8. nóv. 1901, um 
kirkjugarða og viðháld þeirra, lög nr. 29, 15. júní 1926 um likhús. Ennfremur 
eru afnumin öll ákvæði eldri laga, er koma í bága við lög þessi.

43. gr.
Meðan verið er að koma lögum þessum i framkvæmd er ráðuneytinu 

lleimilt að taka sérfróðan mann, sér til aðstoðar, til að veita nauðsynlegar 
leiðbeiningar.

Athugasemdir.

Alkunna er, hve víða er áfátt um viðhald og hirðingu kirkjugarða, svo 
að nærri heggur þjóðarskömm sumsstaðar. Veldur því bæði rótgróinn vani 
og sinnuleysi almennings, svo og erfið aðstaða sóknarnefnda, þar sem þær 
háfa óviða átt kost á leiðbeiningum og löggjöfin eigi heldur veitt þeim þá 
aðstoð sem skyldi.

Þó hafa prestar og sóknarnefndir viða beitt sér fyrir umbótum, eink- 
v.m hin siðustu ár, svo að allvíða sér þess merki.

En einmitt þær sóknarnefndir, sem helzt hafa unnið að umbótum, hafa 
fundið tilfinnanlegast til ýmsra ágalla i löggjöf vorri um kirkjugarða. Og 
hafa kirkjumálanefndinni borizt um það kvartanir frá einstökum sóknar- 
nefndum.

1 frumvarpi þessu er reynt að bæta úr þeim göllum, er framkvæmdar- 
sömum sóknarnefndum hafa þótt tilfinnanlegastir á núverandi löggjöf i 
þessu efni. Og hefir verið reynt að sniða frumvarp þetta eftir því, sem við 
getur átt, bæði í fjölmennum kaupstöðum og sveitum.

Umbætur í þessu efni eru fyrst og fremst menningarmál.
Á því byggist sú meginhugsun frumvarpsins, að allir menn, utan
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þjóðkirkjunnar sem innan hennar, hafi jafnan rétt til legstaða í kirkjugarði, 
og beri þar af leiðandi jafnar skyldur, nema þeir séu í viðurkenndum söfn- 
uði, sem óskar að vera sér um grafreit.

Eru kirkjugarðarnir þá eigi kirkjumál einvörðungu, heldur verða 
þeir jafnframt að teljast til heilbrigðis- og menningarmála byggðarlagsins. 
Á þeirri hugsun byggjast kvaðir þær, sem lagðar eru á sveitar- og bæjar- 
félög samkvæmt frumvarpi þessu, endá eru þær í samræmi við og í beinu 
framhaldi af lagasetningum siðasta Alþingis, sbr. lög nr. 13, 14. júní 1929.

Þar sem frumvarpið er byggt á þeim grundvelli, að allir menn, utan 
þjóðkirkjunnar og innan, hafi sama rétt og skyldur að þvi er tekur til 
kirkjugarðanna, þá leiðir þar af, að kirkjugarðar verða að hafa sérstakt 
reikningshald og sérstakan fjárhag, einnig þar, sem sóknarkirkjan er safn- 
aðarkirkja.

En þótt fjárhagur kirkju og kirkjugarðs sé aðskilinn, þykir sjálfsagt, 
að sóknarnefndirnar hafi áfram umsjóri kirkjugarða og fjárhald. Hafa 
hæjar- og sveitarstjórnir þegar ærin verkefni, en ef fela ætti umsjón kirkju- 
garðanna sérstökum nefndum, mundu þær nefndir, eða kirkjugarðsstjórnit, 
oftast skipaðar sömu mönnum sem sóknarnefndirnar. Þar sem rétt þykir 
að kirkjugarðar séu áfram í umsjón sóknarnefndánna, verður próföstum 
og biskupi að bera öll yfirumsjón, enda er í frumvarpi þessu all-mjög hert 
á eftirlitsskyldu prófastanna.

Augljóst er, að öllum hinum nauðsynlegustu umbótum verður ekki 
komið fram með lagasetningu einni saman. En þar sem áhugi er víða að 
vakna meðal sóknarnefnda og safnaða í þessu efni, virðist rétt að lög- 
gjafarvaldið styðji að þeirri viðleitni með löggjöf i þá átt, er áhugasamir 
töfnuðir hafa óskað.

Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.

Um 1. gr.
I grein þessari felst meginhugsun frumvarpsins, að 'í kirkjugörðum 

þjóðkirkjuhnar eigi menn rétt til legstaðar hverrar trúar sem eru. Þar 
af leiðir, að allir hafa sömu skyldur gagnvart kirkjugarði sóknar sinnar, 
hvort sem þeir eru í þjóðkirkjunni eða utan hennar, nema þeir séu í 
utanþjóðkirkjusöfnuði, er héfir sérstakan grafreit.

Samkvæmt Kristnirétti Árna biskups 11. kap., sem enn er í gildi 
að þessu leyti, veitir löghéimili innan sóknar ekki rétt til legstaðar í 
kirkjugarði sóknarinnar, ef maður andast utan söknar. Þykir þvi rétt að 
setja fyllri ákvæði hér að lútandi, svo og um sjórekna menn og þá, er í 
öræfum andast.

Um 2.—3. gr.
Þar sem réttur til legstaðár i kirkjugörðum er samkvæmt frumvarpi 

þessu ekki bundinn við það, að menn séu meðlimir þjóðkirkjunnar, þykir 
ekki rétt að kirkja og kirkjugarðar hafi sameiginlegan fjárhag, enda get- 
ur það valdið erfiðleikum i framkvæmd, sérstaklega í stórum kaupstöðum.

Alþt. 1930. A. (42. löggjafarþing). 148
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Þykir þvi sjálfsagt, að hver kirkjugarður sé sjálfseignarstofnun með 
sérstöku fjárhaldi. Hinsvegar er talið rétt að fela söfnuðum umsjón 
kirkjugarða og ábyrgð, en ekki t. d. sveitar- eða hæjarstjórnum, er hafa 
með höndum svo margskonar óskyld störf.

Sjálfsagt þykir að fela biskupi eftirlit með því, að söfnuðir gæti 
skyldu sinnar.

Um 3. gr.
1. Ákvæðin í 1. lið um kirkjugarðsstæði eru i samræmi við lög nr. 13, 

14. júní 1929 um kirkjugarðsstæði í Reykjavík, og kemur væntanlega 
eigi til framkvæmda, nema í þeim kaupstöðum, sem hinar fornu 
kvaðir á jörðum, þar sem kirkjur standa, ná eigi til.

2. Þar sem sveitar- eða bæjarfélagi er gert að skyldu að leggja til 
ókeypis hæfilegt kirkjugarðsstæði, verður þvi að bera skylda til að 
hæta úr því, sem á vantar að svo sé.

3. Vegur að kirkjugarði verður að teljast almenningi jafn-nauðsynlegur 
sem hreppa- og bæjarvegir. Síðari málsgrein í 3. lið tekur væntanlega 
aðeins til kaupstaðanna.

4. Þar sem nægilegt vatn til vökvunar er svo nauðsynlegt skilyrði blóma- 
og trjáræktar, sem ætti að vera höfuðprýði kirkjugarða, þykir þetta 
ákvæði nauðsynlegt.

Um 4.—6. gr.
Virðast eigi þurfa skýringa.

Um 7. gr.
Þó að safnaðarfundur hafi ákvörðunarvald um upptöku kirkjugarðs 

eða stækkun, þykir rétt að veita prófasti úrskurðarvald, ef söfnuður 
vanrækir skyldur sínar í þvi efni, þegar gamall kirkjugarður er útgrafinn.

Sjálfsagt þykir að setja fyrirmæli um skipulag nýrra kirkjugarða og 
þykir það auðveldara til eftirlits að uppdrættir séu sendir á einn stað til 
staðfestingar.

Ef eigi eru í einhverri sveit hæfir menn til að gera uppdrætti þessa, 
mun þess jafnan vera kostur að fá til þess trúnaðarmann Búnaðarfélags 
Islands, er hann er á ferð um sveitina.

Um 8. gr.
Þar sem nýr kirkjugarður er fyrir skömmu upptekinn, eða eldri 

kirkjugarður verður notaður til verulegrar frambúðar, þykir rétt að stuðla 
að skipulegum greftri i honum með því. að láta sóknamefnd i té ókeypis 
góðan skipulagsuppdrátt. Og ber prófasti að sjá um að greftri sé hagað 
samkvæmt þeim uppdrætti.

Um 9.—10. gr.
Virðast eigi þurfa skýringar.
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Um 11. gr.
Ræðir um hirðingu og umgengni kirkjugarða. Þykir óhjákvæmilegt 

að sóknarnefndir geti veitt þeiin hlutaðeigendum nokkurt aðhald, er 
vanrækja að hirða um legstaði ættmanna sinna eða vandamanna, svo að 
óprýði sé að.

Um 12. gr.
Ef grafkapellur eru ekki bannaðar, sem þykir, ef til vill, of mikil 

takmörkun á frelsi einstaklingsins, þá virðist rétt að heimila sérstakt gjald 
af þeim og setja reglur um, að þær séu reistar í sérstökum röðum, þar 
sem bezt þykir fara á, svo að þær spilli eigi heildarsvip garðsins.

Þar sem lög nr. 41 3. nóv. 1915 veita heimild til að setja í reglu- 
gerð þau ákvæði um líkbrennslu, er nauðsynleg þykja, virðist eigi ástæða 
til að taka fram annað en liér er gert um bálfararleifarnar.

Um 13. gr.
Ákvæði þessi þykja nauðsynleg í kaupstöðum. Ákvæði i 5. lið 

veitir útfararstjórum aðhald um verðlag.

Um 14.—15. gr.
Þar sem vel hirtur blóma- og trjágróður er hin kostnaðarminnsta, 

en fegursta prýði i hverjum kirkjugarði, þykir rétt áð stuðla að því og 
hvetja menn til þeirrar ræktarsemi, þann veg, sem hér er gert.

Þykir og sennilegt, að það örvi menn til meiri blóma- og trjárækt- 
ar yfirleitt, einkum þar sem líl legt má telja, að sóknarnefndir feli ung- 
mennafélögunuin að annast gróðursetningu trjáplantnanna og hirðingu þeirra.

Um 16. gr.
Þó söfnuðum utan þjóðkirkjunnar sé veitt heimild til að taka upp 

sérstakan grafreit, sbr. 38. gr., þykir rétt að fjölmennir utanþjóðkirkju- 
söfnuðir, er vilja nota kirkjugarð sóknarinnar, fái rétt til að taka þátt 
í stjórn kirkjugarðsins, að tiltölu við mannfjölda.

Um 17.—19. gr.
Legstaðasjóðir eru nýmæli. En þar sem vitað er, að ýmsir vilja 

gefa nokkurt fé til varðveizlu legstaða sinna, eða sinna nánustu, ef ein- 
hverjum aðilum bæri skylda til að sjá um að þvi fé yrði varið samkvæint 
tilgangi gefanda, þá þykir rétt að setja þessi ákvæði. Er sóknarnefndum 
þar með gert að skyldu að annast um að fyrirmælum gefanda sé fylgt.

Líklegt er og, að ýmsir stofnendur legstaðasjóða setji þau ákvæði i 
stofnskrá, að er sjóðurinn hafi náð tiltekinni fjárhæð megi verja meiri 
eða minni hluta vaxtanna á annan veg til minningar um látinn ástvin.

Um 20.—25. gr.
Þótt víða liafi verið áfátt um hirðingu kirkjugarðanna, hefir þó
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yfirleitt mest kveðið að vanrækslu niðurlagðra kirkjugarða. Hefir það 
sð vonum oftlega sært tilfinningar þeirra manna, er þar eiga leiði dá- 
inna vandamanna, svo sem foreldra eða ömmu og afa, þótt þeir hafi 
ekki fengið rönd við reist, þar sem löggjafarvaldið hefir veitt þeim litla 
aðstoð. Er hér því nokkuð hert á eldri ákvæðum um varðveizlu þeirra kirkju- 
garða, sem lagðir eru niður. Ennfremur er fornmenjaverði veitt hægari 
aðstaða til eftirlits með verndun menja í niðurlögðum kirkjugörðum.

Um 26.—28. gr.
Ræða um likhús, verkamannaskýli í kirkjugarði o. fl. Eru ákvæðin 

miðuð við staðhætti í stærstu kaupstöðum landsins, aðallega í Reykjavik.

Um 29.—32. gr.
Ræða um fjárhag og reikningshald kirkjugarða. Þar sem 1. gr. 

frumvarpsins veitir öllum mönnum, hverrar trúar sem eru, jafnan rétt 
til legs í kirkjugarði, þykir og rétt að allir beri jöfn gjöld til kirkjugarðs, 
eftir efnum og ástæðum hvers eins, svo fremi þeir séu ekki í viður- 
kenndu trúarfélagi utan þjóðkirkjunnar, er hafi sérstakan grafreit fyrir 
safnaðarmeðlimi sína. Eigi þykir rétt að lögbjóða nefgildisskatt til 
kirkjugarðs, og er hér því lagt til niðurjöfnunargjald, og þykir einfaldast 
að þvi sé jafnað niður sem hundraðsgjaldi af útsvörum, og gjalddagi 
hinn sami sem á þeim.

Til þess að síður þurfi að taka lán það ár, sem kirkjugarður er 
byggður að nýju, þykir rétt að setja hámark hundraðsgjalds allt að 2% 
af útsvörum. En venjulega mundi hundraðsgjaldið eigi verða nema litill 
hluti af þeirri upphæð.

Þar sem gjald þetta yrði venjulega mjög lágt á hvern mann, og 
gjalddagi hinn sami sem á útsvörum, þykir hentara, að sóknarnefnd geti 
ialið oddvitum innheimtuna, ef hún óskar, gegn 6% þóknun.

En þótt telja verði hundraðsgjaldið hinn réttlátasta gjaldmáta, þykir 
þó rétt að veita einstökum söfnuðum heimild til þess að taka upp leg- 
kaup, svo sem segir í 29. gr.

Um 33.—37. gr.
Eigi þykir rétt að banna með öllu upptöku heimagrafreita. En þar sem 

tigendaskipti eru svo tíð á jörðum og nýr eigandi sýnir að jafnaði litla 
rækt gömlum heimagrafreit á jörð hans, þykir rétt að setja allströng skil- 
yrði fyrir leyfum til upptöku nýrra heimagrafreita og þó sérstaklega að 
heimta gilda tryggingu fyrir viðhaldi þeirra.

Áður hafa a. m. k. 6 hundruð i jörðu verið sett að veði fyrir við- 
haldi. En þar sem það getur oft komið sér illa fyrir þann, er siðar verð- 
ur eigandi jarðarinnar, að liún sé þannig veðbundin, er lagt til, að sá, er 
beiðist leyfis til að taka upp heimagrafreit skuli i þess stað leggja a. m. 
Jt. 600 kr. í legstaðasjóð grafreitnum til viðhalds. Er þann veg reynt að
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koma í veg fyrir, að einn inaður geti bundið jörð sinni ævarandi bagga 
með upptöku heimagrafreits.

Um 38. gr.
Þykir rétt að veita heimild til þessa, einkum vegna utanþjóðkirkju- 

safnaða, er kynnu að reisa sér guðsþjónustuhús allfjarri sóknarkirkjunni.

Um 39.—41. gr.
Virðast eigi þurfa skýringa.

Um 42. gr.
Auk laga nr. 39 1901 og laga nr. 29 1926, eru nokkur ákvæði í 

lögum nr. 20 1890 um innheimtu og meðferð á kirknafé, og í lögum nr. 
40 1909 um sóknargjöld, sem snerta fjárhald kirkna og kostnað við
kirkjugarða og viðhald þeirra, en eigi þykir ástæða til að telja þessi 
ákvæði upp lið fyrir lið og afnema þau sérstaklega, með því að þetta 
getur ekki valdið neinum vafa eða ágreiningi.

Úm 43. gr.
Þótt allt aðalstarfið við framkvæmd laga þessara hvíli á biskupi, 

próföstum og sóknarnefndum, þá verður oft ekki hjá þvi komist að leita 
sérfróðs manns um ýmsar leiðbeiningar. Þykir því rétt að ráðuneytið 
hafi heimild til þessa.

Ed. 462. Frumvarp

til laga um kirkjur.
(Lagt fyrir Alþingi 1930).

Z. Almenn ákvæði.

1- gr.
Kirkjur og grafreitir eru friðhelgir staðir og má ekkert þar fram 

fara, er raski friðhelgi þeirra.
2. gr.

1. Skylt er að hafa kirkjur svo stórar, að þær rúmi í sætum a. m. k. % 
sóknarmanna, þar sem 1 prestur þjónar söfnuði en Vq þar sem messa

. er sungin tvisvar hvern helgidag.
2. Þegar ný kirkja er .reist skal miða stærð liennar við væntanlega fólks- 

fjölgun innan sóknar.
3. gr.

1. Prófasti ber að hafa gætur á, að kirkjur og grafreitir séu jafnan í því 
standi, bæði að smekkvísi, viðhaldi og umgengni, að samboðið sé helgi 
staðarins og þeirri lotningu, er hann á að vekja í hugum manna.
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2. Prófastur úrskurðar, livenær endurbygging kirkju er nauðsynleg. Skjóta 
má úrskurði prófasts til biskups.

3. Ráðuneytið felur húsameistara ríkisins eða öðrum hæfum manni að 
láta í té allar nauðsynlegar upplýsingar og leiðbeiningar, er hér að 
lúta, m. a. uppdrætti að nýjum kirkjubyggingum og endurbót kirkna.

4. gr.
Skylt er jafnan að hlíta fyrirmælum biskups og prófasts um alla 

hirðingu kirkna og grafreita, umgengni, endurbyggingu og viðhald.

5. gr.
Skylt er að setja bæfilega stóran ofn, eða önnur jafngóð hitunartæki, 

að dómi biskups, í hverja kirkju. Skal reykháf og hitunartækjum svo fyrir 
komið, að eigi sé óprýði að.

Skylt er að vátryggja kirkjur gegn eldsvoða í einhverju því bruna- 
bótafélagi, er kirkjustjórnin tekur gilt.

6. gr.
Nú er í ráði ný kirkjubygging eða gagnger endurbót kirkju, skal þá 

bera málið undir prófast. Leitar hann þá leiðbeiningar húsameistara eða 
annars byggingarfróðs manns, er kirkjustjórnin telur þar til hæfan, um 
verkið, og skal hlíta leiðbeiningum hans um framkvæmd verksins.

7. gr.
Rétt er sóknarpresti að banna hverja þá notkun kirkju, sem ekki er 

samboðin helgi hennar sem guðsþjónustuhúss kristins safnaðar. Skal þvi 
jafnan leita leyfis sóknarprests til annarlegrar notkunar kirkjunnar, enda 
ber hann ábyrgð á, að ekki sé gagnstætt fyrirmælum æðri stjórnarvalda, 
almennu velsæmi og allsherjarreglu.

8. gr.
Rannað er að halda fundi um almenn ágreiningsmál í kirkju.

9. gr.
Bannað er að geyma i kirkju annað en gripi hennar og áhöld.

II. Safnaðarkirkjur.

10. gr.
Safnaðarkirkja er sjálfseignarstofnun í umsjón og ábyrgð safnaðar, 

undir yfirstjórn biskups og kirkjustjórnar.
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11- gr.
Sóknarnefnd hefir á hendi umsjón og fjárhald safnaðarkirkju. Skal 

hún fyrir hönd safnaðar rækja allar þær skyldur, er hvílt hafa á eigend- 
um og forráðamönnum kirkna, að þvi er tekur til viðhalds og hirðingar. 
Ber hún f. h. safnaðar ábyrgð á, að gætt sé tilhlýðilegrar smekkvísi og 
umönnunar um allt, er kirkju og grafreit varðar. Og ber henni að hlita 
úrskurðum biskups og prófasts í þvi efni, skv. almennum ákvæðum 1.—9. 
greinar.

12. gr.
1. Sóknarnefnd annast innheimtu á tekjum kirkjunnar og kemur sjóðeign 

hennar á vöxtu í Hinum almenna kirkjusjóði. Annast hún reiknings- 
hald og fjárreiður kirkjunnar, og skal jafnan senda prófasti reikning 
yfir tekjur og gjöld hennar á liðnu ári, eigi síðar en í aprílmánuði ár 
hvert. Sóknarnefndarmenn rita allir nafn sitt á reikninginn, enda 
bera þeir, einn fyrir alla og allir fyrir einn, ábyrgð kirkjufjánna.

2. Fyrir ómak sitt fær sóknarnefnd 6% í inhheimtulaun af lögboðnum 
árstekjum kirkjunnar.

3. Þar sem lögreglustjóri situr i sókninni, er honum skylt að taka að sér 
innheimtuna, gegn 6% innheimtulaunum, ef sóknarnefnd óskar og 
kirkjustjórn samþykkir. Þar sem skipaður er sérstakur tollstjóri tekur 
skylda þessi til hans.

13. gr.
Nú tejur prófastur fyrirsjáanlegt, að endurreisa þurfi safnaðarkirkju, 

eða gera gagngera endurbót á henni innan 10 ára, en þykir sýnilegt, að sjóð- 
ur kirkjunnar verði eigi orðinn svo mikill, að nemi hálfum kostnaði, getur 
liann þá, með samþykki biskups, úrskurðað hækkun kirkjugjalda um allt 
að 100%, og skal sá tekjuauki jafnan lagður á vöxtu í hihum almenna 
kirkjusjóði.

14. gr.
Skylt er söfnuði að taka að sér til umsjónar og fjárhalds hverja þá 

léns- eða bændakirkju, er eigandi eða lénsdrottinn óskar, með þeim skil- 
málum, er segir i 15. gr., ef biskup samþykkir.

15. gr.
1. Þegar kirkja er afhent söfnuði, skal prófastur með 2 óvilhöllum, bygg- 

ingáfróðum mönnum gera nákvæma úttekt á kirkjunni, eigum henn- 
ar, áhöldum og gripum. Skulu úttektarmenn meta sanngjarnt álag á 
kirkjuna og gripi hennar og áhöld.

2. Álag skal miða bæði við fyrningu hússins og byggingarkostnað á 
hverjum tima, þár sem kirkja er eigi að stærð við hæfi sóknarinnar.

3. Eigandi eða lénsdrottinn greiðir álagið í hendur sóknarnefndar, er 
tekur við kirkjunni og fé hennar fyrir hönd safnaðarins.

4. Skjóta má úttekt kirkju til yfirúttektar, og skal þá að minnsta kosti 
helmingur yfirúttektarmanna skipaður byggingarfróðum mönnum.
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5. Heimilt er sóknarn'efnd að taka við kirkju án þess að regluleg úttekt 
fari fram, ef samþykki biskups kemur til og héraðsprófastur stjórnar 
afhendingu kirkjunnar.

16. gr.
Nú er kirkja reist á þeim stað, er kirkja hefir eigi verið á áður, og 

skal þá sveitar- eða bæjarfélag það, er í hlut á, leggja til ókeypis hent- 
uga lóð undir kirkjuna, ásamt hæfilegu svæði umhverfis, ef þess er krafizt. 
Þar, sem skipulagsnefnd hefir eigi ákveðið kirkjustæði, skal kirkja sett þar, 
sem prófastur ákveður, í samráði við sóknarnefnd og húsameistara rikis- 
ins, eða annan byggingafróðan mann, er kirkjustjórnin kveður til. Skjóta 
má úrskurði prófasts til biskups.

III. Bændakirkjur og lénskirkjur.

17. gr.
Skylt er ábúanda lénskirkjujarðar að hafa umsjón lénskirkju og 

fjárhald, nema prófastur feli öðrum.
Skylt er sóknarnefnd að annast innheimtu á tekjum lénskirkju 

gegn 6% innheimtulaunum, ef þess er krafizt.

18. gr.
Eigendum bændakirkna og lénsdrottnum lénskirkna er skylt að 

hlíta almennum ákvæðum um endurbyggingu kirkna, hirðingu, hitun og 
viðhald.

19. gr.
1. Nú setur kirkjueigandi eða lénsdrottinn ofn eða önnur jafngóð hitun- 

artæki í kirkju sína, er honum þá heimilt að jafna hálfum stofnkostnað- 
inum á sóknarmenn, sem hUndraðsgjaldi af útsvörum þeirra, enda hafi 
kostnaðarreikningur verið endurskoðaður af sóknarnefnd og úrskurð- 
aður af prófasti.

2. Nú er í sókn meira en eitt sveitar- eða bæjarfélag, skal þá fyrst skipta 
gjaldinu niður á þau, eftir tölu safnaðarmanna, innan hvers þeirra. 
Eigandi eða forráðamaður annast innheimtu gjaldsins.

3. Heimilt er kirkjueiganda eða forráðamanni að jafna niður árlegum 
eldsneytiskostnaði og brunabótaiðgjaldi á sama hátt.

Eindagi á gjöldum þessum er 5 vikum eftir að þau eru auglýst.

20. gr.
Nú hefir eigandi bændakirkju vanrækt hirðingu, viðhald eða end- 

urbyggingu kirkju sinnar, þrátt fyrir ítrekaðar áminningar prófasts, eða 
eigi hlýtt almennum ákvæðum laga þessara, 1.—9. gr., að því er eigi tekur 
til safnaðarkirkna sérstaklega, og er þá kirkjustjórninni skýlt að höfða 
þegar i stað mál á hendur kirkjueiganda til þess að fá hann dæmdan til
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IV. Kirkjunefndir o. fl.

21. gr.
1 hverri sókn skal kjósa kirkjunefnd.

22. gr.
Kirkjunefnd skipa 5—7 menn, eftir mannfjölda sóknarinnar.

23. gr.
Kirkjunefnd skal kjósa á safnaðarfundi, þegar kosning sóknarnefnd- 

armanna á fram að fara.
Um kosningu í kirkjunefnd,. kjörtímabil, kosningarrétt og kjör- 

gengi fer sem til sóknarnefnda.

24. gr.
Verksvið kirkjunefndar er að vinna að því, ásamt sóknarnefndinni, 

að glæða hlýjan hug manna til kirkju sinnar og gangast fyrir frjálsum 
samtökum um að auka fegurð hennar og prýði með góðum gripum og á 
hvern þann vég, er bezt þykir við eiga.

Sérstaklega skal kirkjunefnd gangast fyrir að útvega kirkju sinni 
fagra altaristöflu og ‘gott hljóðfæri og altarisbúnað, þar sem einhverju 
þessu er áfátt.

25. gr.
Menningarsjóður skal eigi sjaldnar en 3. hvert ár veita 1800 kr. til 

1—3 verðlauna fyrir fegurstu altaristöflur eftir islenzka listamenn. Skal 
dómnefnd skipuð biskupi, eða manni, er hann nefnir til og 2 mönnum, er 
menntamálaráðið skipar. Menntamálaráðið styrkir síðan kirkjunefndir til kaupa 
á altaristöflum þeim, er verðlaun hafa hlotið, með tillagi úr Menningarsjóði, 
er nemi allt að helmingi verðs.

26. gr.
Kirkjustjórnin annast um að gerðir verði, svo oft sem þurfa þykir, 

fyrirmyndar uppdrættir að kirkjum og kirkjugörðum, er bezt þykja eiga við 
íslenzka staðhætti og útbýtir þeim meðal sóknar- og kirkjunefnda lands- 
ins. Skulu fylgja þeim stuttar skýringar og kostnaðaráætlun.

Útgáfu uppdrátta þessara kostar Menningarsjóður.

27. gr.
Rétt er að geyma hverskonar kirkjuforngripi í kirkjum þeim, er þá 

hafa átt, ef þær eru svo vandaðar, að dómi biskups og fornmenjavarðar, 
að tryggt megi teljast.

Alþt. 1930. A. (42. löggjafarþing). 149
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28. gr.
Nánari ákvæði um viðliald kirkna, kirkjuskoðun og eftirlit, svo og 

búnað þeirra og prýði, setur biskup í reglugerð, er ráðherra staðfestir.

29. gr.
Lögtaksréttur fvlgir öllum þeim gjöldum, sem mælt er fyrir um í 

lögum þessum.
30. gr.

Brot gegn lögum þessum varða sektum 10—500 krónum, enda liggi 
eigi þyngri refsing við samkvæmt öðrum lögum.

Mál, sem risa út af lögum þessum, skal fara með sem almenn lög- 
reglumál.

31. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr, 22, 16. nóv. 1907 um um- 

sjón og fjárhald kirkna. Ennfremur eru afnumin öll ákvæði eldri laga, er 
koma í bága við lög þessi.

Greinargerð.
Kirkjumálanefndin hefir samið frumvarp þetta samkvæmt áskonm 

siðustu prestastefnu og ýmsra héraðsfunda. — Frumvörp um ýms þau 
atriði, sem hér eru upp tekin, hafa áður verið lögð fyrir Alþingi, svo sem
t. d. frv. um hitun kirkna. Og þar sem ennfremur hefir þótt nauðsynlegt, 
að fá ýmsar breytingar og viðauka við lög nr. 22, 16. nóv. 1907, um um- 
sjón og fjárhald kirkna, þykir rétt að sett séu heildarlög bæði um umsjón, 
fjárhald, hitun, notkun og önnur þau nauðsynlegustu atriði, sem þótt hefir 
vanta í löggjöfina um hirðingu og viðhald kirknanna.

Þótt ýmsir söfnuðir landsins hafi á siðari árum sýnt lofsverðsrn 
áhuga á að koraa upp myndarlegum kirkjum og prýða þær og fegrat á 
ýmsan hátt, hefir sú viðleitni sumstaðar eigi borið tilætlaðan árangur, m.
u. vegna þess, að söfnuðir hafa eigi notið svo fullkominna leiðbeininga, 
sem æskilegt hefði verið. Þykir því nauðsynlegt að setja um það nánari 
ákvæði. Að þvi lúta ýms atriði í frumvarpi þessu, svo sem i 6. og 26. gr. 
og viðar. Að öðru leyti skal vísað til athugasemda við einstaka kafla og grein- 
ar frumvarpsins.

Athugasemdir við einstakar greinar frnmvarpsins.

Um 1. gr.
Þykir ekki þurfa skýringa.

Um 2. gr.
Löghelgar venju þá, er hingað til hefir verið fvlgt, er kirkjur hafæ 

verið reistar af nýju.
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Um 3. gr.
1. Hér er hert á eftirlitsskyldu prófasta.
2. Löghelguð gömul venja.
3. Ákvæði þetta á að veita meiri tryggingu fvrir því, að vandað sé tíl 

kirkjubygginga og endurbætur á þeim komi að notum.

Um 4. gr.
Þykir ekki þurfa skýringa.

Um 5. gr.
Ákvæði 1. málsgreinar talin sjálfsögð heilbrigðisráðstöfun. „Ofnlaus 

kirkja eigi messufær á vetrardag“, að dómi landlæknis. Vátrygging timb- 
urkirkna sjálfsögð, er eldfæri eru komin. Iðgjald af steinkirkju svo lágt, 
að eigi þarf að fráfælast. — Um hitun bændakirkna og lénskirkna visast 
lil athugasemda við 19. gr.

Um 6. gr.
Ákvæði þessi þykja nauðsynleg því til tryggingar, að verkið sé 

vandað.
Um 7. gr.

Það þykir nauðsynlegt, að einhver einn maður beri ábyrgð á því, að 
kirkja sé eigi notuð til annars en þess, sem samboðið er helgi hennar. Og 
á kirkjustjórnin hægra með að koma þeirri ábyrgð fram á hendur sóknar- 
prestinum en öðrum.

Um 8.—9. gr.
Þykja eigi þurfa skýringa.

II. kafli.

Safnaðarkirkjur eru nú 207 á landinu. Þótt liirðingu þeirra og um- 
gengni sé víða áfátt, telur biskup þó, að yfirleitt sé safnaðarkirkjum sýnd 
meiri ræktarsemi og þeim betur viðhaldið en léns- og bændakirkjum. Er 
hér þvi reynt að gera söfnuðum auðveldara að taka að sér kirkju sina til 
umsjónar og fjárhalds, en jafnframt er söfnuðum og lögð sú skylda á herð- 
ar að taka í umsjón sína hverja þá kirkju, er eigandi óskar, með þeim skil- 
yrðum, er segir í 15. gr.

Um 10. gr.
Nafnið „safnaðarkirkja“ merkir eigi það, að söfnuðurinn hafi óbund- 

inn eignarrétt á kirkjunni og megi t. d. skipta sjóði hennar og andvirði 
upp meðal safnaðarmanna, ef hún væri lögð niður. Safnaðarkirkja verður 
þvi að teljast sérstök sjálfseignarstofnun, er söfnuðurinn hefir umsjón 
með og ber ábyrgð á. Er það í samræmi við kirkjulöggjöf annara Norð- 
urlandaþjóða, þar sem safnaðarkirkjur eru nefndar „sjálfseignarkirkjur“. 
Að öðru leyti þarf greinin eigi skýringar.
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Um 11. gr.
Hér er kveðið fastar á um skyldur sóknarnefnda en í núgildandi 

lögum.
Um 12. gr.

Nauðsynlegt þykir að kirkjureikningar séu sendir prófasti fyrir 
aprillok, svo að hann hafi nægan tíma til að kalla eftir þeim, ef dráttur 
verður, og endurskoðun þeirra geti farið fram fyrir héraðsfund.

Venjulega hefir formaður sóknarnefndar innheimtuna á hendi og 
allar fjárreiður kirkjunnar, en nauðsynlegt er að sóknarnefndin öll beri 
ábyrgð kirkjufjánna.

I sumum kaupstöðum hefir það orðið að samkomulagi með lögreglu- 
stjóra (tollstjóra í Reykjavík) og sóknarnefnd, að hann annist innheimtu 
kirkjugjaldanna, gegn 6% innheimtulaunum. Og þar sem sóknarnefndir 
verða þar, hvort sem er, að fela sérstökum manni innheimtuna fyrir sína 
hönd, þykir rétt að lögfesta þetta fyrirkomulag, þar sem sóknarnefnd 
óskar.

Um 13. gr.
Kirkjur þær, sem reistar eru að mestu fyrir lánsfé, verða að jafn- 

aði að tvíborga byggingarkostnaðinn, vegna vaxtagreiðslunnar. Þykir því 
varhugavert, að ráðist sé í kirkjubyggingu, ef taka þarf til láns meira en 
helming kostnaðar. Og það því fremur sem Almenni kirkjusjóðurinn mun 
vart geta lánað meira en þriðjung kostnaðarverðs, svo að hlita verður al- 
mennum vaxtakjörum banka eða sparisjóða um það, er á vantar. Þykir 
því nauðsyn til bera, að kirkjur eigi nokkra upphæð í sjóði, þegar að því 
kemur, að endurbygging eða gagnger endurbót er nauðsynleg.

Um 14.—15. gr.
Þar sem eigandi bændakirkju býr stundum sjálfur í allt öðru hér- 

aði, og á jafnvel eigi heimilisfang hér á • landi, eða margir menn eiga 
kirkjuna i félagi, er augljóst, að oft verður eigi bót á ráðin um hirðingu 
hennar og viðhald, nema að söfnuður taki sjálfur að sér kirkjuna til um- 
sjónar og fjárhalds. Verður því vart hjá því komizt að leggja söfnuðinum 
þessa skyldu á herðar, þar sem svo stendur á.

En þar, sem nauðsynlegt þykir að gera söfnuðum að skyldu að taka 
að sér þær kirkjur, er lakast hefir verið við haldið, virðist rétt að söfn- 
uðunum sé almennt lögð þessi skylda á herðar, þegar eigandi eða léns- 
drottinn óskar. Rikissjóður getur verið bæði eigandi og lénsdrottinn kirkna. 
Hann er eigandi nokkurra bændakirkna, á þeim þjóðjörðum, sem kirkja 
er á. Og þar sem sóknarprestur er kominn undir hin nýju launakjör, hefir 
afhent kirkjujarðir til hreppstjóra og hefir prestsetrið á leigu samkvæmt 
mati, þá er ríkissjóður sá eiginlegi lénsdrottinn. Hann hefir tekið undir sig 
jarðeignina — lénið —■ og verður þvi að bera ábyrgð á kirkjunni, með því 
að öðrum er ekki til að dreifa. Flestar hinar svonefndu lénskirkjur eru 
nú komnar í hendur safnaðanna, en telja verður æskilegt, einnig frá
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sjónarmiði löggjafarvaldsins, fyrir hönd ríkissjóðs, að söfnuðirnir taki einnig 
að sér til umsjónar og fjárhalds þær lénskirkjur, sem eftir eru.

En ef söfnuðir eiga eigi frjálst val um það, hvort þeir taki við kirkju 
eða ekki, þá verða þeir hinsvegar að njóta aðstoðar og verndar löggjaf- 
arinnar, svo að réttur þeirra verði ekki algerlega fyrir borð borinn. Að 
því lúta ákvæði 15. greinar. Þar sem prófastur hefir í höndum allar skoð- 
unargerðir á kirkjunni og skrá yfir gripi hennar og áhöld, og með þvi, 
að hann verður að skrásetja þegar allt það, er sóknarnefnd tekur við, 
þykir nauðsynlegt, að hann sé oddviti úttektar og stjórni henni. Þá þykir 
íjálfsagt, að úttektarmenn séu byggingafróðir menn, eða a. m. k. 2 þeirra, 
cf um yfirúttekt er að ræða. Og enn liggur það í hlutarins eðli, að taka 
verður tillit til þess, ef kirkjan hefir aldrei verið fullgerð, eða er eigi 
nægilega stór fyrir söfnuðinn.

Hinsvegar er þess vænzt, að venjulega verði kirkja afhent söfnuði 
eftir samningi milli eiganda eða lénsdrottins og sóknarnefndar. Verður 
J.vi síðasta málsgrein 15. gr. mest notuð í framkvæmdinni. Af þeim ástæðum 
sem þegar eru fram teknar, þykir nauðsynlegt, að prófastur stjórni, eigi 
að síður, afhendingu kirkjunnar, þó að regluleg úttekt fari eigi fram.

Um 16. gr.
Fyrsta málsgrein þessarar greinar skiptir aðallega máli þar, sem 

verzlunarstaður hefir risið upp í sókninni og hentara þykir að flytja 
kirkjuna þangað. Þykir þá sanngjarnt, að verzlunarstaðurinn, ef hann er 
svo stór, að hann sé orðinn sérstakt sveitarfélag, leggi til lóð undir nýju 
kirkjuna, svo að sveitin, sem oftast hefir óþægindi af kirkjufærslunni, þurfi 
ekki þar að auki að taka á sig, að sínum hluta, gjöld vegna lóðarkaupa.

Ef ágreiningur verður um hvað sé hæfilegt svæði umhverfis kirkju, 
sætir það mál vitanlega úrskurði ráðuneytisins.

1 kaupstöðum og kauptúnum ákveður skipulagsnefnd kirkjustæði 
samkvæmt lögum, og leitar þá væntanlega álits menntamálaráðs. En i sveit- 
um virðist rétt, að prófastur sé oddamaður, ef sóknarnefnd og húsameistara 
kynni að greina á.

Bændakirkjur og lénskirkjur.

Bændakirkjur eru nú 59 á landinu og á ríkissjóður 7 þeirra, að með- 
talinni Dómkirkju landsins. Lénskirkjur eru sjö að tölu á landinu. Auk 
þess er ein kirkja „kaupstaðarkirkja“, er verður að teljast undir þennan 
flokk.

Þótt sumum bændakirkjum sé prýðilega viðháldið og eigendunum 
til mikils sóma, þá er viðhald þeirra yfirleitt mikið lakara en safnaðarkirkna, 
ramkvæmt skýrslu biskups. Hefir því þótt nauðsyn til bera, að setja strang- 
ari ákvæði gagnvart þeim bændakirkjueigendum, er vanrækja skyld- 
ur sínar.
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Um 17. gr.
„Ábúandi lénskirkjujarðar" er hver sá sóknarprestur, er situr á þvi 

prestssetri, þar sem enn er lénskirkja. Ennfremur ábúandi hverrar þeirrar 
jarðar, er lénskirkja er á, svo sem á gömlum prestssetursjörðum, sem nú eru 
í bændaábúð.

Þar sem presti og ábúanda er hægara en öðrum að hafa umsjón 
kirkju, sem er á heimilinu, virðist rétt að gera þeim að skyldu að taka að 
sér starf þetta, fremúr öðrum.

Um 18. gr.
Þykir eigi þurfa skýringa.

Um 19. gr.
Þótt svo verði að líta á, að kirkja sé eigi messufær án upphitunar- 

iækja á vetrardag, þá þykir sanngjarnt, að söfnuður taki að hálfu leyti þátt 
í stofnkostnaði ofna eða annara jafngóðra hitunartækja — að dómi bisk- 
ups — í bændakirkjum og lénskirkjum. Ennfremur þykir sanngjarnt, að 
söfnuður greiði eldsneytiskostnað og brunabótaiðgjald.

Niðurjöfnun gjalda þessara þykir rétt, að fari eftir efnum og ástæð- 
um og er þá einfaldast að leggja þau á sem hundraðsgjald af útsvörum.

Um 20. gr.
Þess mun dæmi að kirkjueigandi hefir árum saman vanrækt að gera 

hinar bráðnauðsynlegustu endurbætur á kirkju sinni, þrátt fyrir áskoranir 
sóknarnefndar og safnaðar og margítrekaðar áminningar prófasts. Þykir því 
nauðsyn til bera að setja hér enn skýrari ákvæði en nú eru í lögum.

Um 21.—24. gr.
Hin síðari ár hefir víða vaknað áhugi á því, að prýða kirkjurnar og 

gera þær vistlegar. Hafa því í allmörgum söfnuðum myndazt frjáls samtök 
um samvinnu í þessa átt, og hefir það borið góðan árangur. Hefir þá þótt 
vel gefast að hafa sérstaka nefnd sóknarnefndinni til aðstoðar um forgöngu 
og framkvæmd. Þannig hafa fastar kirkjunefndir komizt á í nokkrum 
prestaköllum, og hafa þær þegar unnið sýnilegt gagn.

Þar sem slíkur áhugi er vaknaður, er löggjafar að vísu ekki þörf á 
því sviði. En hinsvegar getur kirkjulöggjöfin vart látið það með öllu af- 
skiptalaust, hversu umgengni og prýði kirknanna er háttað og beðið þess, 
að áhuginn komi af sjálfu sér. Það þykir þvi rétt að styðja að því, að 
slik starfsemi, sem hér um ræðir, geti komizt á í hverjum söfnuði landsins.

Þar sem hér er eingöngu um það að læða, að kjósa menn til að hafa 
forgöngu að frjálsu starfi og samtökum, þykir ekki rétt að tiltaka verksvið 
kirkjunefnda nánar en gert er í 24. gr.

Samkvæmt fenginni reynslu þykir rétt að kirkjunefndirnar séu skip- 
aðar konum og leiti þær samvinnu við kvenfélög eða ungmennafélög, ef til 
eru í sveitinni, en eigi þykir ástæða til að taka það fram í lögum.
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Þetta er mál, sem teljast verður tímabært. og krefst lausnar. Eftir 
þvi, sem húsakostur þjóðarinnar batnar og kröfurnar aukast á því sviði 
með ári hverju, verður hirðuleysi um guðshúsin og ræktarleysi gagnvart 
þeim tilfinnanlegra, og lýsir í raun og veru vöntun menningar og fegHrð- 
artilfinningar í kirkjuhaldi þjóðarinnar.

Um 25. gr.
Það er menningarmál, að fá innlend listaverk í kirkjurnar, þar á 

rneðal altaristöflur. Þykir því ástæða til að hvetja og styðja listamenn vora 
til að stunda þessa grein málaralistar, svo að vér þurfum þar síður hjá 
erlendum þjóðum lán að taka. Þar sem menntamálaráðið hefir, lögum sam- 
kvæmt, íhlutunarrétt um kaup á altaristöflum, þykir við eiga, að einmitt 
Menningarsjóðurinn styðji þessa viðleitni, og verðlaun og styrkur til kaupa 
á altaristöflum þeim, er verðlaun hljóta, veitist úr þeim sjóði.

Um 26. gr.
Þar sem svo mjög er áfátt um byggingarstíl kirkna í landinu og 

smekkur manna i þvi efni, að vonum, enn lítt þroskaður, þykir rétt að þeir 
aðilar, er hafa á hendi forgöngu og framkvæmd þessara mála i sveit sinni, 
eigi þess kost að sjá úrvalsuppdrætti, er geti verið þeim til leiðbeiningar 
og fyrirmyndar. Má þess vænta, að það glæði áhuga safnaðanna á að eign- 
ast fögur kirkjuhús.

Um 27. gr.
Vel vandaðar steinkirkjur virðast engu síður kjörinn staður til varð- 

veizlu kirkjuforngripa en sá húsakostur, sem nú er veittur fornmenja- 
safninu. '

Um 28.—30. gr.
Virðast ekki þurfa skýringa.

Um 31. gr.
Auk laga nr. 22, 16. nóv. 1907, eru nokkur ákvæði i lögum nr. 20, 

1890 um innheimtu og meðferð á kirknafé, og i lögum nr. 40 1909 um 
sóknargjöld, sem snerta fjárhald kirkna og viðhald þeirra, en eigi þykir 
ástæða til að tína þessi ákvæði úr og afnema þau sérstaklega, þar sem 
þetta getur ekki valdið neinum ágreiningi.

Ed. 463. Frumvarp

til lnga um veiting prestakalla.
(Lagt fyrir Alþingi 1930).

1- gr.
Þá er prestakall losnar, fer um veitingu þess svo sem segir í lögum 

þessum.
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2. gr.
Heimilt skal söfnuði að kalla sér prest, eða prestefni, til þjónustu 

prestakallsins.
3. gr.

Jafnskjótt og prestakall losnar, tilkynnir biskup, svo fljótt, sem verða 
má, sóknarnefnd eða sóknarnefndum þess, innan hve langs tíma köllun 
skúli hafa farið fram. Skal fresturinn jafnan ákveðinn svo stuttur, sem 
tært þykir í livert sinn. (Að jafnaði ekki lengri en mánuður).

4. gr.
Þá er sóknarnefndir hafa fengið tilkvnningu um köllunarfrest þann, 

er þeim er veittur, skal oddviti sóknarnefndar í heimakirkjusöfnuði presta- 
kallsins kalla allar sóknarnefndir þess á sameiginlegan fund, til að undir- 
búa köllun prests í prestakallið.

5. gr.
Nú er tala atkvæðisbærra safnaðarmanna í sóknum prestakallsins 

misjöfn, svo að munar meiru en 200, ska! þá deila tölu sóknarnefndar- 
manna í hverri sókn í 'tölu þeirra manna, er atkvæðisrétt eiga á safnaðar- 
fundum sóknarinnar, og hefir þá hver sóknarnefndarmaður 1 atkvæði fyrir 
hvert hundrað, sem út kemur. Nú kemur út lægri taia en hundrað og veitir 
hún 1 atkvæði.

6. gr.
Jafnskjótt og sóknarnefndir hafa komið sér saman um ákveðinn 

prest eða prestsefni skulu þær, hver i sinni sókn, tilkynna söfnuðunum 
ákvörðun sína. Skal það gert með umburðárbréfi (bréfum) á hvert heimili 
prestakallsins og rita allir sóknarnefndarmenn nöfn sín undir það og geta 
þess, ef ágreiningur liefir orðið milli þeirra. Skal húsbóndi, húsfreyja eða 
einhver heimilismaður rita nafn sitt og dagsetningu á bréfið, til viðurkenn- 
ingar um, að það hafi komið á heimilið.

7. gr.
I umburðarbréfi sóknarnefnda skal ákveðinn hæfilegur frestur til 

mótmæla sóknarmanna, aldrei skemmri en 5 dagar frá þvi, er öll heimili 
prestakallsins hafa fengið að vita uin ákvörðun sóknarnefnda.

8. gr.
Hverjum þeim manni, er atkvæðisrétt hefir á safnaðarfundum í 

prestakallinu, er heimilt að bera frain mótmæli gegn ákvörðun sóknar- 
nefnda. Skulu þær í umburðarbréfum sinum tiltaka stað og stund, þar sem 
mótmæli séu frani borin. Skal vera ákveðinn a. m. k. einn staður i sókn 
hverri til þess, og skulu ekki færri en 2 sóknarmenn, eða menn, sem þeir 
kveðja til, verða viðstaddir á hverjum stað. Þeim, sem mótmæli bera fram,
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er heimilt að tilnefna einn mann á hverjum stað nieð sóknarnefndar- 
mönnum til eftirlits. Votta þeir siðan, að allt hafi löglega fram farið.

9. gr.
1 kaupstöðum landsins og annarstaðar, þar sem umburðarbréfum 

samkv. 6. gr. verður ekki við komið á svo skömmum tíma vegna fjöl- 
mennis, skulu sóknarnefndir auglýsa ákvörðun sína á þann hátt, er kirkju- 
stjórnin ákveður á hverjum stað.

10. gr.
Nú koma fram mótmæli samkvæmt 8. gr. gegn köllun þess prests, 

sem sóknarnefndir hafa komið sér saman um, frá a. m. k. % hluta allra 
þeirra, sem atkvæðisrétt eiga á safnaðarfundum í prestakallinu, og ferst 
þá köilun þess prests fyrir.

11. gr.
Nú hafa ekki komið fram mótmæli frá að minnsta kosti ^4 hluta 

allra þeirra, er kosningarrétt eiga á safnaðarfundum i prestakallinu. Sendir 
sóknarnefnd þá köllunarbréf sitt, er kærufrestur (sbr. 17. gr.) er á enda, 
til biskups ásamt mótmælum, sém fram kunna að hafa komið og kærum. 
Þá er úrskurður hefir fallið um kærur þær, sem kunna að hafa fylgt, til- 
kynnir biskup hlutaðeigandi presti köllunina, — og verði hann við henni, 
sendir biskup köllunarbréf til ráðuneytisins, sem veitir þá þegar em- 
bættið samkvæmt því.

12. gr.
Nú hefir söfnuði ekki tekizt að. kalla sér prest innan hins ákveðna 

tima, og skulu sóknarnefndir þá þegar tilkynna það prófasti og biskupi í sím- 
skeýti. Auglýsir biskup þá jafnskjótt prestakallið til umsóknar og skal 
umsóknarfrestur ekki skemmri en 4 vikur.

13. gr.
Þá er umsóknarfrestur er útrunninn, sendir biskup sóknarnefndum 

umsóknirnar og álit sitt um umsækjendur. Leitar hann jafnframt álits 
þeirra um hvern umsækjandann þeir öski helzt að fá. Á sama hátt 
tjlkynnir hann þetta einnig prófasti og kirkjuráði og leitar álits þeirra 
um veitinguna.

14- gr-
Nú er að minnsta kosti þriðjungur allra sóknarnefndarmanna, 

sbr. 5. og 6. gr., ekki sammála meiri hlutanum um val prests og skulu 
þeir þá semja sérálit og senda með sem ósk minni hlutans.

15. gr.
Nú fer álit þessara þriggja aðila, sóknarnefnda eða meiri hluta 

þeirra, prófasts og kirkjuráðs saman, eða að minnsta kosti annar aðilinn, 
prófastur eða kirkjuráð, er sammála óskum sóknarnefnda eða meiri hluta 
þeirra, sbr. 5. gr., og skal þá jafnan veita embættið samkvæmt því. Og fari

Alþt. 1930. A. (42. löggjafarþing). 150
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óskir niinni hluta sóknarnefnda, sbr. 14. gr., saman við álit bæði prófasts 
og kirkjuráðs, skal veiting einnig fara fram samkvæmt því.

Nú er prófastur meðal umsækjenda um prestakall innan prófasts- 
dæmisins, kemur þá álit biskups um umsækjendur i stað álits prófasts.

Nú á umsækjandi sæti i kirkjuráði og tekur þá varamaður hans 
sæti í ráðinu í hans stað.

16. gr.
Nú getur veiting ekki farið fram samkvæmt 11. eða 15. gr. Leitar þá 

ráðherra álits biskups um veitinguna og veitir síðan embættið.

17. gr.
Kærur um ólöglega framkvæmd köllunar skulu sendar sóknarnefnd- 

aroddvita innan 3ja daga eftir að köllun hefir fram farið, en hann sendir 
þær biskupi ásamt umsögn sóknarnefndar. Leggur ráðuneytið siðan sam- 
kvæmt tillögum biskups úrskurð á kærurnar og hvort köllun skuli fram 
fara að nýju.

18. gr.
Undanskilin veitingarákvæðum laga þessara skulu vera 2 prestaköll, 

meðal hinna hægustu á landinu, þau er raðherra ákveður síðar, eftir til- 
lögum kirkjuráðs.

19. gr.
Prestaköll þessi skulu njóta launakjara, er að minnsta kosti séu 

hærri en i öðrum prestaköllum landsins.

20. gr.
Prestaköll þessi skulu veitt þeim prestum einum, sem hafa áunnið 

sér viðurkenningu sem kennimenn, rithöfundar, skáld, fræðimenn eða 
þeim, er teljast sérstaklega hæfir til að verða síðar kennarar í guðfræði. 
Þessi prestaköll skulu því ekki auglýst til umsóknar, heldur veitir ráðherra 
þau eftir tillögum kirkjuráðs.

21. gr.
Kostnaður við köllun presta greiðist úr sjóði sóknarkirkju, ef hún 

er safnaðarkirkja, annars jafnar sóknarnefnd kostnaðinum niður á gjald- 
endur sóknarinnar.

Nú er í prestakalli fleiri en ein sókn, og skiptist þá kostnaðurinn á 
kirkjurnar eftir tölu safnaðarmanna í hverri sókn.

II. KAFLI.

Um embættaskipti innan þjóðkirkjunnar.

22. gr.
Sóknarprestum þjóðkirkjunnar skal heimilt að hafa skipti á presta- 

köllum um stundarsakir, ef sóknarnefndir samþykkja og kirkjustjórn
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leyfir. Fer þá fram úttekt á undan og eftir á öllu þvi, er fylgir hvoru 
prestakallinu fvrir sig, svo sem við venjuleg prestaskipti, og ber þá hver 
prestur ábyrgð á prestsetri og öðru því, er prestakalli því fylgir, er hann 
þjónar. Þó er prestunum heimilt, með leyfi biskups, að skipta um prestaköll 
allt að 6 mánuðum án þess að regluleg úttekt fari fram, ef prófastur hvors 
þeirra um sig er því samþykkur og hann afhendir prestakallið.

23. gr.
Nú óska prestar að skipta að fullu og öllu um prestaköll. Skulu þá 

sóknarnefndir beggja prestakallanna, ef þær eru skiptunum samþykkar 
gera tilraun til köllunar, á sama hátt sem þá, er prestakall losnar. Takist 
sú köllun á löglegan hátt, án þess að gildar kærur hafi fram komið, veilir 
ráðherra prestaköllin samkvæmt því.

Sektarákvæði.

24. gr.
Hvorki sóknarnefndarmaður né nokkur annar, sem staddur er í her- 

bergi því, þar sem mótmæli samkvæmt 8. gr. fara fram, má beinlínis eða 
óbeinlinis gera nokkra tilraun til að snúa hug mótmælanda.

Brot gegn ákvæðum þessum varða einföldu fangelsi, ekki skemur en 
viku, eða sektum ef málsbætur eru, þó ekki undir 20 kr. — Önnur brot 
gegn lögum þessum varða allt að 200 kr. sektum til prestlaunasjóðs.

25. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 32 frá 3. nóv. 1915 um 

veitingu prestakalla.
26. gr.

Lög þessi öðlast gildi 1. júní 1931 og skal þá fara fram ný kosning í all- 
ár sóknarnefndir á landinu, áður en þau koma til framkvæmda.

Greinargerð.

Það mun nú því sem næst almennt viðurkennt, að meginhugsun laga 
nr. 32 1915 sé rétt, — sú, að láta söfnuðina sem mest sjálfráða í vali presta 
sinna. Átti það fyrst og fremst að tryggja betri samvinnu milli presta og 
safnaða. — Hinu verður aftur á móti ekki neitað, enda almennt viðurkennt, 
að margir agnúar hafa komið í ljós við framkvæmd þeirra.

Við fyrirspurnum þeim, sem kirkjumálanefnd hefir beint til presta 
og safnaða um þessi efni, hafa svör presta verið nær einróma í þá átt, að 
halda verði fast við þá meginliugsun laga nr. 32 1915, að söfnuðir ráði al- 
gerlega veitingu prestakalla, ef þeir eru nær einhuga um prestsval, en eigi



hinsvegar nokkuð á hættu, ef þeir lileypa af stað æsingum og sundrung 
innbyrðis.

Svör safnaðanna sýna einnig flest, að þeir eru heldur ekki allskost- 
ar ánægðir með prestskosningalögin og liafa fundið ýmsa galla við fram- 
kvæmd þeirra.

Síðasta prestastefna og margir héraðsfundir hafa eindregið óskað 
breytinga í þá átt, sem hér er lagt til.

Æsingar og undirróður er nú orðið svo algengt við prestskosningar, 
að fremur má teljast til undantekninga, ef þær fara að öllu friðsamlega 
fram. Er það þó öllum ljóst, hvílík hætta kirkjulegri starfsemi er af þessu 
búin. Æsingarnar sundra kröftum safnaðarstarfseminnar og verða þess 
valdandi, að fjöldi presta á ákveðinn andstöðuflokk strax, er þeir koma 
til safnaðanna. Fer það að vonum, að allir eru ekki jafn lagnir á að jafna 
það og vinna samhug safnaða sinna i starfinu, þegar svo er um búið í byrj- 
un. Reynist oft á þvi sviði, sem annarsstaðar, að það sé hægara að vekja 
sundrungina en eyða henni. —

Vegna þessa og annara agnúa prestkosnjnganna er svo komið, að 
margir hinna beztu og hæfustu manna innan prestastéttarinnar eru mjög 
tregir til að sækja um önnur prestaköll, þótt þeir annars óskuðu að skipta 
im starfssvið og gætu með því móti betur notið hæfileika sinna. Þannig 
sluðlar margt að því, að prestkosningalögin ná ekki tilgangi sinum i fram- 
kvæmdinni. Það er ekki nema í orði, að fólkið sjálft, eða söfnuðurnir, 
ráði um val prests, heldur verður það bæði tilviljun, sem ræður um það 
hverjir sækja í hvert sinn, sem og livort kosning verður lögmæt.

Tilgangur þessa frumvarps er sá, að reyna að bæta úr þessum aug- 
ljósustu göllum prestkosningalaganna. Er hér haldið meginhugsun þeirra, 
að veitingavaldið sé hjá söfnuðum sjálfum og réttur samhuga safnaðar 
aukinn, þar sem hann getur sjálfur kallað sér prest og á ekki eins og nú 
bundin atkvæði um þau ein prestsefni, er sótt hafa um prestakallið.

Samkvæmt þessu frumvarpi, ef að lögum verður, lætur söfnuðurinn 
ekki lengur tilviljun eina ráða um það, hverjir sækja um prestakallið, 
heldur snýr hann sér þegar til þess manns, eða manna, innan prestastétt- 
arinnar eða í guðfræðingahóp, 'sem hann hefir helzt augastað á. Hefir 
hann þá fullt vald til að ráða sér prest án íhlutunar kirkjustjórnar. En 
takist köllun ekki, þá er, með ákvæðum 12.—15. gr., söfnuði tryggt það 
vald um veitinguna, sem öll sanngirni mælir með og honum gæti að fyllst- 
um notum orðið, þegar svo er komið, að skoðanir manna eru mjög skipt- 
ar. Samþykki kirkjulegs aðila, biskups, prófasts og kirkjuráðs ætti að vera 
trygging þess, að söfnuðir legðu meiri alúð við val sitt, og enda réttmætt 
að álits þeirra gæti að einhverju, ef sundrung er innan safnaðanna. Þá 
virðist það og til bóta, að prestar eða prestsefni hafi eigi lengur slika hvöt 
til að fara í prestaköllin á meðan undirbúningur kosninga fer fram, eins 
og núgildandi veitingalög gefa þeim. Það mun hugur manna innan presta- 
stéttarinnar að setja það ákvæði i stéttarreglur sínar (codex eticus), að
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prestar niegi ekki fara í prestaköll fvrr en köllunarfrestur er liðinn, nema 
þá eftir ósk sóknarnefnda.

Frumvarp þetta ætti einnig að stuðla að þvi, að vekja almennan 
áhuga um val sóknarnefnda, þar sem þær fá meiri áhrif um val prests, og 
verður að telja það framför. Að sjálfsögðu verður að kjósa allar sóknar- 
nefndir að nýju, um leið og lög þessi koma til framkvæmda. Að öðru leyti 
skal vísað til athugasemda við einstakar greinar frumvarpsins.

Urn 1.—2. gr.
Köllun virðist að mörgu leyti hin æskilegasta lausn veitingar við 

prestsembætti. Söfnuður getur þá’leitast við að fá þann prest, sem hann 
hefir helzt augastað á, og er þá með öllu einráður, ef hann er einhuga í 
þvi efni. Er hann þar að öllu frjálsari en eftir núgildandi lögum. Prestur- 
inn er hinsvegar laus við að þurfa ætíð að bjóða sig fram og láta dæma 
um sig og starfshæfileika sína af þeim, sem oft hafa lítinn kunnugleik til 
þess. Samstarf með söfnuði og presti er ekki tryggt á annan hátt betur en 
þegar söfnuðurinn hefst handa um að fá hann og hann kemur til þeirra 
samkvæmt eindreginni ósk þeirra. Þar ætti traustið að vera víst á báðar 
hliðar, og er þá líklegra farsælt samstarf, er svo er byrjað.

Um 3. gr.
Frestur til köllunar er ákveðinn svo stuttur, til þess að koma fremur 

í veg fyrir, að æsingar og undirróður geti komizt að. Sér söfnuður þá, að 
vald hans lil köllunar hverfur, ef æsingar fá lausan taum.

Um 4. gr.
Ætlast er til að sóknarnefndirnar leiti fyrir sér um vilja safnaðar- 

manna, á safnaðarfundum eða á annan hátt, áður en þær gera ákveðna 
tillögu um köllun.

Um 5. gr.
Ákvæði þessarar greinar á að tryggja hverjum söfnuði innan presta- 

kalls jafnrétti móti öðrum söfnuðum þess við köllunina, eða frumkvæðið 
að henni. Verður þar að miða við mannfjölda, eftir þvi, sem við verður 
komið.

Um 6. gr.
Sjálfsagt þykir, að söfnuður í heild hafi úrskurðarvaldið um köll- 

unina, og verða því sóknarnefndir jafnan að leita álits þeirra. Rétt er að 
söfnuðir viti ef sóknarnefndir eru ekki einhuga í áliti sínu.

Um 7. gr.
Þarf ekki skýringar við.

Um 8. gr.
Réttara þykir að láta aðeins þá greiða atkvæði, sem eru mótfallnir 

ákvörðun sóknarnefnda. Er það bæði fyrirhafnarminna og enda siður 
hætt við æsingum.
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Um 9. gr.
Þarf ekki skýringar við.

Um 10. gr.
Það virðist réttmætt að söfnuðir fái ekki slíkt ótakmarkað vald til 

veitingar, nema sá samhugur sé um hana, sem hér er gert ráð fyrir.

Um 11. gr.
Þarf ekki skýringar við.

Um 12. gr.
Umsóknarfrestur er hér settur styttri en núvejrandi prestskosninga- 

lög ákveða hann, vegna þess að köllunarfrestur er genginn á undan, og 
þvi sennilegt, að þeir, sem hug hefðu á að sækja um prestakallið, hefðu 
frétt um að það væri laust, og auk þess slæmt að lengja svo mjög þann tima, 
sem prestakallið yrði að vera prestslaust.

Um 13. gr.
Eðlilegt er, að álits safnaðar sé leitað fyrst og fremst, enda ræður 

það mestu um veitinguna síðar. Prófastur á að vera sá kirkjulegur aðili 
innan héraðs, sem kunnugastur er bæði þörf safnaðarins og aðstöðu til 
starfs hjá honum, auk þess sem hann er líklegur til að þekkja flesta um- 
sækjendur meira og minna. En kirkjuráð á að vera færast um að dæma 
um hæfileika og verðleika umsækjanda.

Um 14. gr.
Sjá skýringar við næstu grein.

Um 15. gr.
Það þykir réttmætt, að sóknarnefndir eða meiri hluti þeirra ráði 

veitingu, ef hann fær samþykki kirkjulegs aðila, prófasts eða kirkjuráðs. 
Gefur það honum ríkari ástæðu til að vanda álit sitt og láta enga hlut- 
drægni koma þar til greina, og það því fremur þegar minni hlutinn, sbr. 14. 
gr., getur ráðið meiru, — eða alveg ráðið veitingunni, ef samþykki beggja 
hinna kirkjulegu aðila fæst, prófasts og kirkjuráðs. Þetta hvorttveggja á að 
gefa sóknarnefndum aðhald, bæði gagnvart æsingum og hlutdrægni, ef 
þess gerðist þöi;f. En vald safnaðar aftur aukið að mun, þar sem þannig 
eru tvær leiðir fyrir óskir hans, þótt köllun hafi farizt fyrir. Er þá ósenni- 
legt mjög, að honum takist ekki ekki að ráða mestu um úrslit veiting- 
arinnar.

Um 16. gr.
Þetta er sama ákvæði og nú gildir, ef ekki fæst meiri hluti við kosn- 

ingu, og sést þá, að söfnuði eru opnaðar fleiri leiðir til að ráða veitingu, 
og réttur hans i því efni rýmkaður.
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Um 17. gr.
Kærufrestur er ákveðinn svo stuttur til þess að liægt sé að liraða köllun- 

inni svo sem föng eru á. Að öðru levti þarf greinin ekki skýringa.

Um 18.—20. gr.
Ákvæði greina þessara eru með öllu nýmæli í íslenzkri kirkjulöggjöf, 

— en þekkjast erlendis. Þau eiga að bæta, þótt ekki verði nema að litlu 
leyti, aðstöðu presta til vísindaiðkana og ritstarfa, — jafnframt því, sem 
þetta væri nokkurskonar viðurkenning þjóðarinnar til þeirra manna lið- 
inna i prestastétt, sem mestu hafa þar afrekað á sviði bókmenntanna. — 
Sýndi þá þjóðin, að hún teldi það nokkurs virði, að slík iðja væri áfram 
stunduð af starfsmönnum kirkjunnar. — Þessa er því fremur þörf, þar sem 
flest prestaköll landsins eru orðin það stór og erfið þjónustu, að fæstir 
þjónar kirkjunnar munu eiga þess nokkurn kost að stunda þá iðju að 
nokkrum mun, þótt hugur þeirra hneigist að því. Enda fer það stöðugt 
þverrandi, sem prestar leggja fram á því sviði. Þá er það Háskóla vorum 
t kki með öllu hættulaust, að þeir menn, sem líklegastir þykja til að takast 
á hendur kennarastöður við hann síðar, eigi hvergi athvarf nema í erfið- 
um og oft afskekktum prestaköllum, þar sem þeir hafa enga möguleika til 
að iðka fræði sín á vísindalegan hátt og fylgjast með í því, sem merkast 
kemur fram á hverjum tíma í þeirra fræðigrein.

Jafnvel þótt prestaköll þessi yrðu ekki nema tvö, þykir þetta svo 
miklu skipta fyrir starf kirkjunnar og aðstöðu til menningaráhrifa, að vart 
þykir horfandi i þann örlitla útgjalda-auka, er ákvæði þessi hafa í för 
með sér.

Um 21. gr.
Þarf ekki skýringar við.

Um 22.—23. gr.
Prestakallaskipti hafa áður verið heimiluð og gáfust oft vel. Oft 

gæti það verið bæði presti og söfnuði holt að skipta um stundarsakir. Það 
gæti orðið presti ný hvöt til að leggja sig fram, ef hann kæmi um stund út 
úr daglegu umhverfi, þar sem hann starfar ár eftir ár, — og enda veitt hon- 
um reynslu, sem honum mætti siðar að gagni verða heima fyrir. Enginn 
prestur er svo fullkominn, að hann fái i starfsemi sinni fullnægt hverju 
sóknarbarni sínu. Ætti það þvi að vera ávinningur fyrir söfnuðinn að fá 
nýjan prest um stundarsakir, jafnvel þótt sóknarpresturinn sé yfirleitt vel 
látinn. Eru þessi ákvæði sett samkvæmt ósk nokkurra presta í kaupstöð- 
um og verzlunarstöðum.

Um 24. gr.
Þarf ekki skýringar.

Um 25. gr.
Þarf ekki skýringar.

Um 26. gr.
Þar sem sóknarnefndir eru nú ekki kosnar með þetta verkefni fyrir 

augum, sem þeim er hér falið, þykir þetta sjálfsagt ákvæði.
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Ed. 464. Breytingartillaga

við brtt. á þskj. 436 [Fjárlög].

Frá Jóni Baldvinssyni.

Við 25. (Við 15. gr. 32). (Guðmundnr Kamban).
Fyrir »2000« kemur.................... ............................................................... 2800

Nd. 465. Frumvarp

tii fjáraukalaga fyrir árið 1928.

(Gftir 2. umr. i Nd.).

1. gr.
Til viðbótar við gjöld þau, sem talin eru f fjárlögum 1928, eru veittar 

kr. 1252946,49 til útgjalda þeirra, sem tilfærð eru i 2.—11. gr. hér á eflir.

2. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 10. gr. er veitt:

I. Ráðuneytið o. fl.
kr. kr.

Við 1. b. Til risnu .............................................. 4000,00
— 2. Til utanferða ráðherra .................... 4290,51
— 4. Annar kostnaður ............................. 21485,08
— 5. Fyrir að gegna rikisféhirðisstörfum. 1386,70
— 6. b. Til pappirs og prentunar................... 3808,90'

c. Til kostnaðar við sendingnr............ 1910,48
— 7. Til viðhalds og umbóta á stjórnar-

ráðshúsinu og ráðberrabústaðnum.. 8786,50
45668,17

II. Hagstofan.
Við 2. Pappír, prentun og hefting hag-

skýrslna ••• • •• • •• ••• ••• ••• 5833,89
— 4. Húsaleiga, hiti, Ijós m. m.................. 325,85
— 5. Aðstoðar- og skrifstofnkostnaður ... 3431,72
— 6. Til að gefa út manntalið 1703. ... 199,48

9790,94

Fiyt ... 55459,11



kr. kr.
Flutt ... 55459,11

III. UtaDrikismál o. fl.
Við 1. d. Til skrifstofahalds ... ...  .......... 1796,54
— 4. Kostnaðnr við sambandslaganefnd... 1163,78

--------------- 2960,32
--------------- 58419,43

3. gr.
Til viðbótar við gjöidin i 11. gr. er veitt:
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A. Dómgæzla og lögreglustjórn:
Við 4. a. 

— 5. a.
I48UU ••• ••• ••• ••• ••• •••
Lann fulltrúa og skrifara...........

... 1133,88
11437,00

— b. Lann tollvarða............................. • •« 2671,67
— d. Hiti og Ijós............................. ... • •• 985,76
— e. Innheimtakostnaðnr.................... „•• 9343,00
— 6. Skrifstofokostnaðnr sýslnmanna Og

bæjarfógeta..................................... • •• 4050,00
— 8. Landhelgisgæzla............................. • •• 38786,55
— 10. Til hegningarhúsa .................... ... 299,28
— 11. Annar sakamálakostnaðar og lög-

reglumála «.« ••« «•• ••* ••• ... 65087,22
---------------  133794,36

B. Sameiginlegnr kostnaðar við embættisrekstar:
— 1. a. Barðareyrir................................... ... 8679,31
— b. Embættisskeyti............ ... ... 19978,82
— 2. Brnnaibyrgðargjöld 0. fl.... ... 11548,55
— 3. Til embættiseftirlitsferða ... • •• 4312,57
— 4. Til skattanefndakostnaðar.......... • •• 8343,98
— 5. Eyðnblöð 0. fl................................ ... 24387,94

77251,17
--------------- 211045,53

4. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 12. gr. er veitt:

Til læknaskipanar og heilbrigðismála:
Við 8. Til geislalækningastofn rikisins ... 1347,65

— 11. Til nnddlækningastofa Jóns Kristj-
ánssonar ••* • •• • •• ■ •• ■•• ... 1000,00

— 17. Geðveikrahælið á Kleppi............ ... 14000,20

Alpt. 1930. A. (42. löggjafarþing).
Flyt 16347,85 269464,96

151
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kr. kr.
Flutt

Við 18. Heilsuhælið á Vifílsstöðum ...
— 20. a. Landsspítalinn............................
— b. Viðbótarbygging á Kleppi
— j. Heilbrigðiseftirlit alþýðuskóla...

16347,85
5321,10

45000,00
40000,00

945,10

kr.
269464,96

107614,05

5. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 13. gr. er veitt:

Til samgöngumála.

A. Póstmál.
Við 2. Póstflutningur.............................................. 15048,34

— 3. a. Skrifstofukostnaður ............................. 2135,03
__________ 17183,37

B. Vegabætur.
— I. 3. Ferðakostnaður o. fl............. • •• ... 5611,91
— 4. Aðstoðarmenn og mælingar • •• ... 9444,09
— 5. Skrifstofukostnaður ............ • •• ... 1335,59
— II. a. 1. Kjalarnesvegur ............ • • • ... 6969,98
— 4. Norðurárdalsvegur ... ... 7745,11
— 6. Húnavatnssýsluvegur ... ... ... 2925,86
— 7. Vallhólmsvegur ............ .. ... 12953,01
— 8. Pelamerkurvegur............ ... ... 5669,58
— 10. Vopnafjarðarvegur ... ... 1739,54
— 13. Biskupstungnabraut • • • ... 6881,42
— b. Viðhald og umbætur ... • •• ... 99691,82
— III. Brúargerðir .................... ... 129784,35
— IV. Slitlag akvega.................... ... ... 20000,00
— V. Fjallvegir .................... ... ... 5978,39
— VI. 1. Til áhalda .................... ... ... 3077,10
— VII. 1. Til akfærra sýsluvega... • •• ... 9294,60
— XI. Gistingarstyrkur ............ ... ... 175,68

__________ 329278,03

C. Samgöngur á sjó.
— 1. a. Til strandferða ..................................... 9254,28
— 2. Til bátaferða ..................................... 6800,00

__________ 16054,28

Flyt ... 362515,68 377079,01



Þingskjal 465 1203

kr.
Flott ... 362515,68

kr.
377079,01

D. Hraðskeyta- og talsfmasamband.
Við I. Til viðanka simakerfa o. fl............. 3261,30

— II. Til nýrra simalagninga.................... 20983,71
— III. 2. Kostnaðnr af aðalskrifstofn............ 596,34
— 3. Ritsímastöðin i Reykjavik ............ 12945,53
— 4. Þr&ðlansa stöðin f Reykjavik 3601,89
— 5. Bæjarsíminn í Reykjavik ............ 11363,70
— 6« Áhaldahúsið • •• ■•• ••■ ••• 230,92
— 7. Ritsímastöðin & Aknreyri ............ 2063,51
— 8. Ritsimastöðin & Seyðisfirði............ 2752,58
— 9. — - ísafirði ............ 2893,94
— 10. — - Borðeyri ............ 2046,03
— 11. — - Hafnarfirði 1610,09
— 13. — - Siglnfirði ............ 3881,49
— 15. Til annara simastöðva og eftirlits-

stöflva ••• ••■ ••• ••• ••• 5200,12
— IV. Eyðnblöð o. fi............................................. 5174,31
— V. Viðbót og viðhald stöðvanna ............ 18595,93
— VII. Viðhald landssimanna ... 35395,60

Slysatrygging.................... .................... 871,20
133468

E. Vitamál.
Við I. 3. TU skrifstofohalds............................. 1471,11
— 4. Ferðakostnaðnr m. m......................... 763,60
— II. £iann vitavarða.................... ............ 667,83
— III. Rekstrarkostnaðnr vitanna ............ 6519,30
— V. a. Til vitabygginga ... ................... 15820,90
— b. Til leiðarljósa................... ... ... 5850,63

--------------- 31093,37

6. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 14. gr. er veitt:

Til kirkjn- og kennslnm&la.

A. Andlega stéttin.
Við b. 7. Til húsabóta & prestssetrnm ... .................... 1805,11

B. Kennslnm&l.
— I. i. Ljós, hiti, rsestiog .................... 1500,00

527077,24

Flyt ... 1500,00 1805,11 904156,25



1204 Þingskjal 465

kr.
Flntt ... 1500,00

Við j. 3. Ýms gjold ... ... ... ... ... 3100,00
— II. b. Núm ú sængurkvennastofnun ... 1193,75
— III. b. 2. Eldiviðnr og ljós.......................... 1335,53
— 3. Til skólahússins . ............ 1197,76
— 4. Stundakennsla o. fl....................... 1302,00
— 10. Ýmisleg gjöld ............................. 487,28
— 11. Verðlannabæknr... ................... 37,95
— IV. b. 1. Auka- og stundakennsla............ 2585,00
— 2. Framhaldsnúm............................. 4200,00
— 3. Bæknr og kennsluúhóld............ 345,92
— 4. Eldiviðnr og Ijós.......................... 880,58
— 6. a. og b. Dyravarzla.................... 350,00
— 8. Til skólahússins............................. 591,98
— 9. Ýmisleg gjöld ............................. 2563,99
— V. b. 7. Ýmisleg gjöld ............................. 420,29
— VI. b. 4. Ýmisleg gjöld ............................. 265,60
— VII. b. 1. Stnndakennsla ............................. 360,00
— 2. Húsnæði ..................................... 750,00
— VIII. 2c. 1. Verklegt núm ............................. 1529,90
— 3. Eldiviðnr og Ijós.......................... 815,58
— 4. Ýmisleg gjöld ............................. 81094,67
— ^CI. 1. Lann ... ... ... ... ... ... 400,00
— XIII. 4. Farkennsla og eftirlit með heima-

fræðsln •• ... ... ... ... ... 782,50
— 5. Til prófdómara við barnapróf . 9392,56
— XIV. 1. b. Aðstoðarkennsla............................. 700,00
— c. 1. Til búnaðarnúms.......................... 50,00
— 4. Ýmisleg gjöld ............................. 1190,45
— 3. Til nýrra héraðsskóla ........... 5000,00
— XV. 1. Til húsmæðraskóla ú Staðarfelli 3300,00
— XVI. Til kennsln heyrnar- og múl-

leysingja ... ... ... ... ... . 11391,19

kr.
904156,25

139114,48

7. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 15. gr. er veitt:

140919,59

Til visiada, bókmennta og lista.
Við 1. c. Til aðstoðar ... ............................. 200,00
— 2. c. Ýms gjöld ... ... ... ... ... ... 501,00
— 3. b. Til aðstoðar ................. . ••• 230,00

Flyt ... 931,90 .. 1045075,84
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Flutt ...
kr. kr

931,80 ...
Við d. Til áhalda og aðgerða .................... 500,00

— 5. b. Viðhald og áhöld ............................. 300,00
— 6. Til kaupstaðarbókasafna.................... 80,00
— 32. Til landskjálftarannsókna ............ 23,75
— 42. Ferðastyrknr til útlanda.................... 7734,00

kr.
1045075,84

9569,55

8. gr.
Til viðbótar við gjóldin i 16. gr. er veitt:

Til verklegra fyrirtækja.
Við 11. Fjárkláðalækningar .................... ... 475,95
— 14. c. Til veðnrathngana ntan Reykjaviknr 1652,74
— d. Til veðnrskeyta o. fl........................ 300,00
— f. Ferðakostnaðnr yfirmatsmanna ... 5028,20
— 18. Til eftirlits með skipnm og bátnm Og

öryggi þeirra..................................... 5504,75
— 23. Til markaðsleitar erlendis ............ ... 2735,00

15696,64

9. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 17. gr. er veitt:

Til almennrar styrktarstarfsemi.
Við 3. Styrknr til sjúkrasamlaga... ... ... 2004,45

— 7. Til slysatryggingar ............................. 3070,24
— 8. Til aðhjálpa nanðstöddnm íslending- 

nm erlendis ... ... ... ... ... ... 682,21
5756,90

10. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 19. er veitt: 

viss útgjold ... ... ... ,,. ... ... ... ..

11. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 25. gr. er veitt:

Væntanleg Qáraukalög ..................................... 1800,00
Þingsályktanir........................................................ 31546,10

143501,46

33346,10

Samtals 1252946,49
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Sþ. 466. Tillaga

til þingsólyktnnar um samþykki til frestnnar á fnndnm Alþingis samkv. 19. gr. 
stjórnarskr&rinnar.

Frá forsætisráðherra.

Sameinað Alþingi ályktar að veita samþykki sitt til þess, að fnndnm Al- 
þingis verði frestað frá siðari hlnta aprilmánaðar til 26. júni 1930.

Ed. 467. Framhaldsnefndarálit

um frv. til laga um fimmtardóm.

Frá minni hluta allsherjarnefndar.

Allsherjarnefndinni hefir í dag borizt umsögn lagadeildar háskólans 
um ofannefnt frv. og þykir mér rétt, að það sé prentað eins og hin álitin, sem 
um var beðið, svo að háttv. deildarmönnum gefist kostur á að kynna sér það 
áður en málið verður afgreitt frá deildinni.

Alþingi 9. april 1930.

Jóh. Jóhannesson.

Fylgiskjal.

HÁSKÓLI ÍSLANDS.
LAGADEILDIN. Reykjavík, 7. apríl 1930.

Samkvæmt beiðni allsherjarnefndar efri deildar í bréfi 12. febrúar lætur 
lagadeild háskólans hér með uppi álit sitt um „Frumvarp til laga um fimmtar- 
dóm“, og er álitið á þessa leið.

1. Nafnið á hinum fyrirhugaða æðsta dómstól teljum vér eigi réttnefni. 
„Fimmtardómurinn“ gamli á Alþingi hét, að því er oss virðist, svo af því, að 4 
voru dómar fyrir á Alþingi, fjórðungsdómarnir. Hér á landi eru nú engir slikir 
dómar, og eigi hinar allra minnstu líkur til þess, að þeir verði nokkurn tima settir, 
enda mundu þeir vera þarflitlir, dýrir og falla illa inn í réttar- og dómaskipun nú- 
tíðarinnar. Núverandi náfn dómstólsins er nú fast orðið, og virðist vera vel við 
það unandi. í 1. gr. frv. er dóminum gefið heiti á útlendum málum. Er þar heiti 
lians núverandi, sem þó á að leggja niður, beinlínis lögleitt á útlendum málum,
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því að á ensku á hann að heita „Supreme Court“, á dönsku og norsku mundi 
hann eftir 1. gr. eiga að heita „Höjesteret“, á sænsku „Högsta Domstolen“, 
á þýzku „Höchstes Gerieht“, o. s. frv. Eftir þessu á dómstóllinn að mega 
halda hinu gamla heiti sínu erlendis, en eigi á Islandi.

2. Breytingar þær á æðsta dómstóli landsins, sem ráðgerðar eru í frv., 
eru svo litlar, að vel hefði mátt koina þeim að í frv. um breyting á hæstaréttarlög- 
unum. Ákvæði 2. gr. frv. um, að hæstiréttur skuli lagður niður, er þvi þarflaust. 
Raunhæfa þýðing mun það aðallega hafa að því leyti sem tekur til núverandi 
hæstaréttardómara. I frv. er ekkert sagt um það af eða á, hvort þeir skuli taka 
sæti sem aðaldómarar í fimmtardómi. Þó er lítilsháttar ráðagerð í þá átt í 3. lið
8. gr. Af því, sem síðar er fram komið í máli þessu, virðist þó nú vera full 
ástæða til að kveða skýrar á um þetta og ákveða í lögunum, að núverandi 
dómarar í hæstarétti skuli skipaðir aðaldómarar í fimmtardómi, ef þeir 
óska þess.

3. Skipun dómsins. Vér teljum réttast, að dómendur þeir, sem hverju sinni 
skipa dóminn, ákveði menn í laus dómarasæti og velji sér því einnig forseta, 
helzt til nokkurra ára í senn. Þar með er fengið skipunarvald svo ópólitiskt 
sem framast er kostur. Og það teljum vér öllu máli skipta, að dómstóllinn sé sem 
allra lausastur við pólitik og dægurþras. Teljum vér skipunarvaldið sé í betri 
höndum hjá dómstólnum sjálfum en hjá pólitiskri stjórn. Um dómaraskilyrðin 
almennu (8. gr. frv.) athugast það, að 3. tölul. má eigi vera eins og hann er. 
Aldurshámark dómara 60 ár er allt of lágt. Fjöldi manna heldur fullum kröftum 
miklum mun lengur. Ef ófrávíkjanlegt aldurstakmark skyldi setja, þá væri 
70 ár sýnu nær þvi rétta, enda er það mjög títt, að æðstu dómarar annarstaðar 
hafi gegnt og gegni embætti sinu svo aldraðir og þaðan af eldri. Það er því eigi 
heldur nokkur ástæða til þess, að núverandi hæstaréttardómarar megi alls eigi 
gegna embætti í hinum fyrirhugaða dómi lengur en til 65 ára aldurs. Það teljum 
vér algerlega ótækt að afnema dómararaunina, sem ákveðin er i 4. tölul. 6. gr. 
hæstaréttarlaganna. Prófraunin á að varna því, að ódómhæfir menn vegna 
þekkingarskorts öðlist sæti í dóminum, og þeirrar varnar getur hæglega orðið 
þörf, og svo þykir oss engin ástæða til að víkja nokkru sinni frá kröfunni um
1. prófseinkunn dómaraefna. Meðan sú einkunn er bæði dómaraskilyrði og 
málflutningsmanns, rækja menn miklu betur laganám en ella, og virðing rétt- 
arins og traust eykst að öðru jöfnu við það, að einungis færustu mennirnir geti 
starfað við hann. Einn af oss (Ó. L.) telur það til bóta, að málflutningsmönn- 
um við hæstarétt eða fimmtardóm er skipað framar en áður, þar sem taldir eru 
upp þeir menn, sem gengir eru í dóminn.

Þess skal loks getið, að einn af oss (E. A.) telur áðurnefnd aldursfyrir- 
mæli 3. töluliðs 8. gr. brjóta bág við 57. gr. stjórnarskrárinnar.

Vér teljum mjög æskilegt að breyta tölu dómenda þannig, að þeir verði 
5 eins og í upphafi var ákveðið, því að fækkun þeirra í 3 úr 5 var mjög misráðin. 
Því er bót að ákvæði 5. gr. um auZradómara, en hinsvegar er erfitt að finna not- 
andi reglur um það, hvenær kalla skuli þá til. Reglan um hlutkesti mun að öllu 
samanlögðu verða bezt, þá er kalla skal til dómendur meðal kennara laga-



deildar, eins og það er nú haft, og því réttara að breyta ákvæðum 6. og 7. gr. í 
samræmi við það.

4. Launa-ákvæðin teljum vér til bóta (14. gr. frv.), þvi að hæstaréttar- 
dómarar eru nú of Iágt launaðir.

5. Miklu teljum vér réttara, að eigi séu dómleyfi lögákveðin, heldur sé 
sama lag haft á því atriði sem nú er.

6. Mátflutningsmenn. Samkvæmt skoðun vorri um það, hver sé heppi- 
legasta aðferðin við skipun dómara, sbr. 3. að framan, teljum vér rétt, að dóm- 
urinn veiti mönnum málflutningsleyfi og svipti þá því og hafi yfirleitt það vald 
yfir þeim, sem dómsmálaráðherra er ætlað í frv. Vér leggjum mjög mikla 
áherzlu á það, að skilyrðinu í 1. tl. 13. gr. hæstaréttarlaganna um 1. prófseink- 
unn sé haldið, af sömu ástæðum sem um dómarana segir. Einnig þykir oss ein- 
sætt, að veita skuli eigi að eins málflutningsmönnum, heldur líka dómurum 
æðsta dómstólsins og kennurum lagadeildar, sem líka eru varadómarar þar, 
heimild til málflutnings fyrir hæstarétti, ef þeir slepptu embættum sinum. 
Eigi teljum vér ástæðu til að meina aðilja að láta nákomna venzlamenn sína, 
þá er í 18. gr. hæstaréttarlaganna segir (foreldri, börn o. s. frv.), flytja mál 
sitt í hæstarétti og teljum þvi rétt að bæta ákvæði í þessa átt i 22. gr. frv. Einn 
af oss (Ó. L.) sér þó enga þörf á því ákvæði.

7. I 10. kafla frv. (um dómsuppkvaðning o. fl.) eru nokkur ákvæði, sem 
athuga þarf:
a) I aths. frv. segir, að ráðagerð dómara og atkvæðagreiðslur í munnlega flutt- 

um málum skuli vera opinberar. Slíkt segir hvergi i frv. Þar segir, að þessar 
athafnir skuli vera munnlegar, en munnlegur og opinber þarf ekki að fara 
saman. Vér teljum ráðagerðir dómaranna og atkvæðagreiðslur eiga að fara 
fram innan luktra dyra. Hitt virðist oss rétt, að ágreiningsatkvæði sé birt 
í dómasafni réttarins. Þar á móti er þá óþarft að geta þess í dómi, hvort 
dómarar séu sammála eða ekki (1. málsgr. 56. gr. frv.).

b) 3. málsgr. 53. gr., sbr. 2. málsgr. 54. gr. niðurl. má eigi svo vera. Með þvi 
lagi getur dómsniðurstaða orðið fjarri öllum sanni. Tökum dæmi: Aðili 
hefir krafizt 100000 kr. skaðabóta. Dómarar eru 3. Einn vill dæma honum 
100000 kr., annar 50000 kr., en hinn þriðji 30000 kr. Eftir meðaltalsreglu
3. málsgr. 53. gr. ætti aðili að fá (100000 & 50000 & 30000) : 3 — kr. 60000,00. 
Með þeirri upphæð hefir enginn dómara greitt atkvæði, og 2 eru fyrir 
neðan það. I dæminu á aðili að fá kr. 50000,00. — Atkvæði tveggja dómara 
eru fyrir því, að minna skuli hann eigi fá. Og er þetta sú regla, sem nú mun 
talin eiga að gilda.

Þótt vér teljum nokkur ákvæði frv. horfa til bóta frá þvi sem nú er, þá 
verðum vér þó að láta það álit vort í ljós, að ef eigi eru bættir þeir gallar, sem 
vér teljum vera á frv., og þá sérstaklega um aldur, prófseinkunn og raun dóm- 
endanna, prófseinkunn málflutningsmanna o. fl., þá teljum vér eigi rétt að gera 
frv. að lögum. Vér teljum og, að dómstóllinn eigi að halda nafni sínu, þvi er 
hann nú hefir, og niðurlagningarákvæðið og fgrirsögn frv. o. fl. verði því breytt 
i samræmi við það, ef frv. á að ganga fram. Annars skulum vér geta þess að 
lokum, að oss er eigi kunnugt, að hæstaréttarlögin hafi reynzt öðruvísi en vel.
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Vér þorum beinlínis að fullyrða, að bæði dómarar og málaflutningsmenn hafi 
unað og uni þeim prýðilega. Enda er engin breyting fyrirhuguð í frv. á máls- 
meðferð í hæstarétti, sem nokkru máli skipti. Fyrirmæli hæstaréttarlaganna eru 
að þvi leyti tekin upp í frv. Ef Alþingi vildi hverfa að fjölgun fastra dómenda 
í hæstarétti og láta veiting þeirra embætta vera með þeim hætti, sem vér telj- 
um heppilegasta, eða að minnsta kosti eigi með ótryggara hætti en segir í 6. gr. 
hæstaréttarlaganna, einkum 4. tölulið, þá teldum vér vel farið, enda væri um 
skipun dómsins og málsmeðferð að engu spillt.

Ölafur Lárusson, Einar Arnórsson Magnús Jónsson.

Til allsherjarnefndar efri deildar Alþingis.

Sþ. 468. Tillaga

til þingsályktanar um nýja kjórdæmaskipun.

Flm.: Héðinn Valdimarsson, Haraldur Guðmundsson, Sigurjón Á. Ólafsson.

Alþingi felur ríkisstjórninni að undirbúa fyrir næsta þing breytingar á 
kjördæmaskipuninni, er tryggi kjósendnm jafnan rétt til áhrifa á skipun Alþingis, 
hvar sem þeir húa á landinu.

Alþt 1930. A. (42. löggjafarþing). 152
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Ed. 469. Frumvarp

til fjárlaga fyrir árið 1931.

(Eftir 2. umr. i Ed.).

I. KAFLI. 

T e k j n r.

1. gr.
Árið 1931 er ætlazt til, að tekjnr rikisins verði svo sem talið er í 2.-5. 

gr., og að þeirra verði aflað með tekjngreinnm, sem þar ern taldar.

2. gr.
Þessir skattar og tollar er setlazt til að nemi:

1. Fasteignaskattnr........................................................................
2. Tekjnskattnr og eignarskattnr............................................
3. Lestagjald af skipnm... ... ... ... ... ... ... ...

4. Ankatekjnr ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5. Erfðafjárskattnr........................................................................
6. Vitagjald. ... •• > ... ... ... ... ... ... ... ...
7. Leyfisbréfagjöld............................................................ . ...
8. Stimpilgjald... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
9. Skólagjold ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

10. Bifreiðaskattnr ........................................................................

11. Útflntningsgjald........................................................................
12. Áfengistollnr (þar á meðal óáfengt öl, áfengislans vin,

ávaxtasafi og gosdrykkir)......................................................
13. Tóbakstollur.. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
14. Kaffi- og syknrtollnr...............................................................

Flyt ...

kr. kr.

260000
1200000

40000
1500000

1315000
1100000

475000
30000

350000
10000

360000
20000
7G000

425000
1025000
850000

2300000 3915000
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kr. kr.

Flutt ... 2300000 3915000
15. Annað aðflutningsgjald .................................. .................. 200000
16. Vðrutollur ................................................................................ 1500000
17. Verðlollur .................... ... ............ ............ ............ 1700000

5700000
18. Gjald af sætinda- (konfekt-) og bijóstsykurgerð 500Ó0
19. Pósttekjur ............ ................... :.......... 500000
20. Sfmatekjur.................... ............................. ... ............ 1600000

2100000
21. Útvarpstekjur ........................................................................ 100000
22. Víneinkasala.............................................................................. 575000

Samtals ... ............ 12440000

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. Legkanp til kirkjugarðs dómkirkjnnnar. ••• ••• ••• 3500

Samtals ... ............ 34600

4. gr. •- -
Tekjur af bönkum og vaxtatekjur eru áætlaðar:

kr. kr.

1. Tekjur af bðnkum ..................................... 10000
2. Vextir af bankavaxtabréfum, keyptum samkvæmt

lögum nr. 14, 9. júli 1909 ............ ... 20000
3. Væntanlega útdregið af þeim bréfum ... ... ............ 24000

44000
4. Vextir af innstæðum f bönkum ............ .................... 8000
5. Aðrir vextir..................................... ............ ••• ............ 50000

Samtals ... 112000



1212 Þingskjal 469

5. gr.
óvissar tekjur og endurgreiðslar eru taldar:

kr. kr.

1. óvissar tekjar ........................................................................ 50000
2. Endurgreiddar fyrirframgreiðslur..................................... 10000
3. Endurgreidd lin og andvirði seldra eigua.................... • 20000
4. Tekjur Menningarsjóðs ....................................................... 15000
5. Skemmtanaskattar ... ....................................................... 75000

Samtals ... ............ 170000

II. KAFLL 

Gjöld.

6. gr.
Árið 1931 era veittar til gjalda upphæðir þær, sem tilgreindar eru i

7.— 20. gr.

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

kr. kr.

I. Vextir:
1« IddIcdiI ÍÍD • •• ••• ••• ••• ••• •■■ ••• ••• ••• 140622
2. Dðnsk lán, danskar kr. 162164,82 & 121.70............ 197354
3. Enska linið frá 1921, hlati rikissjóðs £ 8046 - 3 - 6

& 22*00 ••• ••• ••• ••• •• ••• ••• ••• «•• ••• 177015
514991

II. Afborganir:
1* Innlend lán ••■ ••• ••< ••• ••• •■• «•• ••• ••■ 167127
2. Dönsk lán, danskar kr. 357319,14 i 121,70............ 434857
3. Enska linið 1921, £ 2552 -17 - 11 i 22,00 ............ 56163

658147
III. Framlag til Landsbankans, 18. greiðsla....................... 100000

Samtals ... ............ 1273138
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8. gr.

Borðfé Hans Hátignar konnngsins..............................................

kr. kr.

60000

9. gr.
Til alþingiskostnaðar og yfirskoðnnar landsreikninga er veitt:

1. Til alþingiskostnaðar.............................................................
2. Til yfirskoðnnar landsreikninga .................

Samtals ...

kr. kr.

226000
4200

............ 229200

10. gr.
Til rikisstjórnaiinnar er veitt:

I. Ráðnneytið, rikisféhirðir o. fl.
1. Til ráðherta:

a. Lann... ... ... ... ... ... ... ... 36400
b. Til risnn....................................................... 8000

kr. kr.

43400
6000

76000
44000
27000

13900

2. Til ntanferða ráðherra.. .................... .......... . ...
3. Lann starfsmanna stjórnarráðsins.............................
4. Annar kostnaðnr... ... ... ... ... ... ... ...
5. Fyrir að gegna rikisféhirðisstórfnm............................

Þar af 1000 kr. persónnleg lannaviðbót til nú- 
verandi rikisbókara.

6. Til þess að gefa út stjórnartiðindi:
a. Þóknnn fyrir útgáfn tiðindanna o. fl. 900
b. Til pappirs og prentnnar .................... 12000
c. Til kostnaðar við sendingar með póstnm 1000

Flyt ... 209300
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II.

III.

Flutt ...
7. Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðshúsinu og 

ráðherrabústaðnum og til hitunar og lýsingar hans

Hagstofan:
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.....................................

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.
3.
4.
5.

Fyrir meðferð utanrikismála ... ....................
Rikisráðskostnaður ............................. ... ...
Kostnaður við sambandslaganefnd....................
Gengismunur af upphæðunum i 8. gr. 10. gr. III1

kr. kr.

209300

10000
----------- 219300

13000
13000
2000
5000

25000
1000

59000

62000
12000
4000
6000

25000
109000

3

. Samtals 387300

11. gr.
Til dómgæzlu, lögreglustjórnar o. fl. er veitt:

kr. kr.

A.
Dómgæzla og lögreglustjórn.

1. Hæstiréttur:
a. Laun.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ...
b. Annar kostnaður, allt að ... ......................................

Par at 3000 kr. til ritara.

31400
5000

36400

Fiyt ... • • • • • • 36400
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kr.
-

kr.

Flnlt ... 36400
2. Lann bæjarfógeta, sýslnmanna og lögreglnstjóra.......... 150000
3. Lann hreppstjóra...................................................................... 25000
4. Skrifstofnkostnaðnr lögmannsins í Reykjavlk:

a. Lann 2 falltrúa og 3 skrifara...................................... 25000
b. Húsaleiga, hiti, Ijós og ræsting.................................. 4200
c. Ýms gjold^ allt að •• ... ••■ ... ••• •■• ••■ ••• 5000
d. Til samningar spjaldskrár yfir afsals- og veð-

mólabsehur «• • ••• • • • •■• ••• ••• ••• ••• ••• 3000
37200

5. Skrifstofakostnaðnr tollstjórans í Reykjavik:
a. Lann 4 skrifara............................................................... 15120
b. Lann 6 tollvarða............................................................... 30380
c. Húsaleiga.............................................................................. 4500
d. Hiti og Ijós........................................................................ 2000
e. Innheimtnkostnaðnr ....................................................... 16000
f. Ýms gjöld, allt að ....................................................... 18000

86000
6. Skrifstofnkostnaðnr lögreglnstjórans i Reykjavik:

a. Lann falltrúa og 3 skrifara ............................. 23700
b. Húsaleiga • ■•• •■• ••• ••• ••• •■• ••• ■«• ••• 4000
c. Hiti og ljós ••• ••• ■•• ••■ ••• ••• ••• ■•■ ••• 2400
d. Ýms gjold ••* ■•• ■•■ ••• ••• ••• ••■ ■•• ••• 2900

33000
Fastir starfsmenn í skrifstofnm lögmannsins, toll-

stjórans og lögreglnstjórans i Reykjavík njóta dýrtíðar-
nppbótar eftir reglnm lannalaganna.

7. Skrifstofnkostnaðnr sýslnmanna og bæjarfógeta............ 100000
8. Styrknr til lögreglnstjóra, til ntanferða .................... 2000
9. Til landhelgisgæzln, gegn allt að 300000 kr. framlagi

úr Iandhelgissjóði ••• ••• ••• •■• ••• ••• ••• ••• 300000
10. Framlag til landhelgissjóðs .............................................. 20000
11. Til hegningarhússins i Reykjavik og viðhaldskostn-

aður fangelsa ••• ••• •■• ••• •■• ••• ••• ••• ••■ 12000
12. Til vinnnhælisins i Litla-Hranni..................................... 10000
13. Annar sakamilakostnaðnr og lögreglnm&la m. m. ... 15000
14. Rorgnn til sjódómsmanna............................................ 2000
15. Borgnn til setn- og varadómara ..................................... 5000

Samtals A. ... • • • • ♦ • 833600
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kr. kr.

B.

1.

2.

3.
4.

5.

Sameiginlegnr kostnaðnr við embættisrekstur.
Burðareyrir og embættisskeyti:
a. Endurgjald handa embættismönnnm fyrir bnrðar-

eyri nndir embættisbréf .......................... . ... ... 35000
b. Fyrir embættisskeyti.....................................  ............ 45000

80000
Brnnaábyrgðar- og fasteignagjald fyrir nokkrar opin- 
berar fasteignir ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Til embættiseftirlitsferða.......................................................
Gjöld til yfirskattanefnda, skattstofn Reykjavíkur og
fyiir skattvirðingar ...............................................................
Eyðnblöð, bókband, auglýsingar o. fl..............................

Samtals B. ...

12. gr.
Til læknaskipnnar og heilbrigðism&la er veitt:

1. Lann ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2. Til skrifstofnkostnaðar landlæknis, eftir reikningi, allt að
3. Styrknr til læknisvitjana handa sveitnm, sem eiga

sérstaklega erfiða læknissókn..............................................
Styrknrinn skiptist 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 Þingvalla- 
hrepps 200 kr. — 7. Til Grimseyinga 400 kr. — 8. Til 
Snðnreyrarhrepps 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. Tii Flateyjarhrepps í Þing- 
eyjarsýsln 200 kr. — 14. Til Selvogshrepps 150. kr.—
15. Til Vestnr- og Austur-Eyjafjallahreppa 200 kr. — 

Flyt ...

25000
6000

60000
15000

186000

kr. kr.

255000
2000

9450

266450
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kr. kr.

Flntt 266450
16. Til Sléttu-, Grunnaviknr- og Snæfjallahreppa, 
300 til hvers, 900 kr. 17. Til Borgarfjarðarhrepps i 
Norður-Múlasýslu 300 kr. — 18. Til Rauðasands- og 
Barðastrandarhreppa, 150 kr. til hvors, og til Múla- 
hrepps 250 kr., 550 kr. — 19. Til Fjallahrepps i Norður- 
Þingeyjarsýslu og Jökuldalshrepps i Norður-Múlasýslu, 
vegna byggðar i Möðrudatsheiði og Jökuldalsheiði, 200 
kr. til hvors, 400 kr. 20. Til Árneshrepps i Stranda- 
sýsln 600 kr., sé héraðið læknislaust. — 21. Tii Loðmund- 
arfjarðarhrepps 150 kr. — 22. Viðbótarstyrkur til Ólafs- 
fjarðarbúa, gegn eigi minna tillagi frá þeim sjálfnm en 
1600 kr., ef þeir ráða til sin sérstakan lækni, 2000 kr.

Til læknis í Reykjavík, er skylt sé að gegna sjúkra- 
vitjunum i Kjós, Kjalarnesi og Mosfellssveit og fara 
eftir tazta héraðslækna ....................................................... 1500

Til augnlækninga:
a. Styrkur til augnlæknis i Reykjavik.............................
b. Styrkur til augnlæknis á Akureyri.............................
c. Styrkur til lækningaferða kringum landið ............

Ferðastyrkurinn skiptist að jöfnu milli augnlæknis
i Reykjavik, er hafi til yfirsóknar svæðið milli Eski- 
fjarðar og ísafjarðar, að báðum stöðum meðtöldum, 
og augnlæknis á Akureyri, er hafi hinn hiutann, frá 
Hólmavik til Norðfjarðar, enda hafi þeir dvöl a. m. k. 
á einni höfn eða tveim i hverri sýslu.

1000
1000
1000

3000

Styrkur til tannlæknis Vilhelms Bernhöfts i Reykjavik

Styrkur til háls-, nef- og eyrnalæknis Ólafs Þorsteins- 
sonar i Reykjavik ...............................................................

Styrkurinn til augnlæknis i Reykjavík og læknanna 
Vilhelms Bernhöfts og Ólafs Þorsteinssonar er bund- 
inn þvi skilyrði, að þeir, hvor um sig, segi stúdentum 
i læknadeild háskólans til i sinni sérfræði og veiti 
fátæku fólki ókeypis læknishjálp á tilteknum stað, ekki 
sjaldnar en 4 sinnum á mánuði, og gefi skýrslu um það.

Flyt ...
Alþt. 1930. A. (42. löggjafarþing). 153

1000

1000

272950
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kr. kr.

Flutt...
8. Til geislalækningastofu rikisins............................................
9. Til radiumsjóðs Islands, styrkur til að reka radium-

læknmgar ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
10. Styrkur til héraðslækna til utanferða, í þvi skyni að

afla sér nýrrar læknisþekkingar ................. ............
Þennan styrk veitir stjórnarráðið eftir tillögum 

landlæknis, og má hann ekki fara fram úr 250 kr. 
fyrir hverja mánaðardvöl erlendis.

11. Holdsveikraspitalinn.......................... ....................................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis... ... ... ... ... ... ... ... ...
B. Annar kostnaður*

7800

272950
12000

2500

3000

62940

1. Laun starfsmanna... ............ • •• 12000
2. Viðurværi 40 manna (ca. 130 a. á dag) 18740
3. Klæðnaður ............ ................. . ... 1500
4. Lyf og sáraumbúðir • •• ............ ... 1400
5. Eldsneyti.................. ■•• ••• ■•• ••■ 7600
6. Ljósmeti.................... ... .................... 2000
7. Húsbúnaður og áhöld............................. 1800
8. Viðhald á húsum... ............................. 2500
9. Þvottur og ræsting.. ... ... ............ 1500

10. Greftrunarkostnaður .......................... . 500
11. Skemmtanir ............ ••• ••• ••• ••• 600
12. Skattar o. fl.............. ............................. 3500
13. Ýmisleg gjöld •■• «•• ••• ••• 1500

55140

62940
12. Geðveikrahælið á Kleppi :

I. Gamli spítalinn ...........................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis.............................
B. Önnur gjöld:

Kaup starfsmanna............................. 13500
Búrekstur.............................................. 16000
Matvæli .............................................. 32000
Klæðnaður 70 sjúklinga á 50 kr.
handa hvetjum ............................. 3500
Lyf og sáraumbúðir .................... 500

Fiyt ... 65500

6800

6800

59625

413015
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13.

br. kr.

Flutt 65500
6. Ljós og hiti ...................................... 10000
7. Viðhald og áhöld ............................. 10000
8. Þvottur og ræsting............................. 3000
9. Skemmtanir ..................................... 750

10. Skattar m. m....................................... 2500
11. Óviss gjöld ..................................... 1400

Þar frá dragast þessar tekjur:
Meðgjöf með 70 sjúkliugum, kr. 1,50

á dag ............ ............ 38325
Tekjur af búinu .................... ............ 2000

Mismunur ...

II. Nýi spitalinn................. .................. « • • . • • • • • • • •
Sá kostnaður sundurliðast þannig z
A. Laun læknis ............................. ... ■•• • • • • • •
B. Önnur gjöid:

1. Kaup starfsmanna ............ ••• ••• 32000
2. Matvæli ............................. ............ 36000
3. Fatnaður sjúklinga............ ............ 1000
4. Fatnaður starfsfólks . ... .......... . 1000
5. Lyf og sáraumbúðir . ... • • • • • • 5000
6. Ljós og hiti .................... • • • • • « 10000
7. Viðhald og áhöld ............ .......... . 5000
8. Þvottur og ræsting............ ............ 4000
9. Skattar og tryggingar ... ............ 3000

10. Skemmtanir ................. .'. ............ 1000
11. Óviss útgjöld .................... ............ 1500

Þar frá dregst:
Innborgað frá sjúklingum

Mismunur

Heilsuhælið á Vifilsstöðum ....................
Sá kostnaður sundurliðast þannig
A. Laun yfirlæknis....................
B. Láun aðstoðarlæknis............

Flyt ..

6800

93150

99950

40325

59625

6500

99500
106000
63000

43000

6800
6000

12800

413015

43000

2800

458815
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Flntt ...
C. Önnnr gjöld:

1. Kanp starfsmanna.................................... 28000
2. Viðnrværi..................................................... 126000
3. Lyf og hjúkrnnargögn............................. 11500
4. Ljós og hiti.............................................. 25000
5. Þvottnr og ræsting.................................... 5500
6. Viðhald húsa.............................................. 4800
7. Viðhald véla............................................ 4700
8. Húsbúnaðnr og áhöld............................. 11000
9. Flntningskostnaðnr................................... 4000

10. óviss gjöld ............................................. 2640

Þar frá dragast þessar tekjnr:
Meðgjöf með 95 sjúkíingnm, 5 kr. á dag 173375
Meðgjöf með 10 sjúkl., 6 kr. 50 an. á dag 23725
Meðgjöf með 24 börnum, 4 kr. á dag ... 35040
Tekjnr af búinn.............................................. 1000

Mismnnnr ...
14. Heilsnhælið i Kristnesi:

Rekstrarkostnaðnr .................... ,....................................
15. Önnnr gjöld:

a. Styrknr til sjúkrahúsa og sjúkraskýla, allt að
Styrknrinn veitist eftir fjölda legndaga, þó eigi 

meira en 70 anrar fyrir hvern legudag, gegn því að 
hjerað það, sem sjúkrahúsið á, leggi fram eins mikið 
og styrknnm nemnr, og að þvi tilskildn, að sjúk- 
lingar, sem rikissjóðnr greiðir sjúkrahnsnnnm fyrir, 
njóti sömn kjara sem innanhéraðssjúklingar.

b. Styrknr til að reisa sjúkraskýli og læknabústaði ..
c. Til Hróarstnngnlæknishéraðs, sérstaknr styrknr

npp í kostnað við að reisa læknisbústað með 
sjúkrastofn ........................................................................

d. Bólnsetningarkostnaðnr ..............................................
e. Gjöld samkv. 13. gr. i lögnm 16. nóv. 1907, nm

varnir gegn útbreiðsln næmra sjúkdóma ............
f. Gjöld samkv. 25. gr. i lögnm 6. nóv. 1902, nm 

varnir gegn þvi, að næmir sjúkd. berist til Islands
g. Gjöld samkv. lögnm nr. 16 1923, nm varnir gegn

kynsjúkdómum ............................. .............................

Flyt ...

kr. kr.

12800 458815

223140
235940

233140

2800

3000

18000

18000

5000
3500

18000

2000

7000

71500 461815
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FJutt

kr. kr.

71500 461815
h. Kostnaður við heilbrigðiseftirlit lækna með al- 

þýðnskolnm ... ... ... ... ... ... ... ... ...
i. Til hjálparstöðvar hjúkrnnarfélagsins Liknar, gegn 

a. m. k. jafnmikln frá bæjarsjóði Reykjavikur ...
j. Til hjálparstöðvar Ranðakrossdeildar Aknreyrar

fyrir berklaveika, gegn jafnmikln frá bæjarsjóði 
Aknreyrar ... ... ... ... ... ... ... ... ...

k. Til félags islenzkra hjúkrnnarkvenna ....................
l. Til geitnalækninga, gegn að minnsta kosti ’/• ann-

arsstaðar að... ... ... ... ... ... ... ... ...
m. Til styrktar mönnnm, er þnrfa að fá sjer gervilimi
n. Viðbótarlann yfirsetnkonn i Grimsey, gegn jafn- 

mikilli lannaviðbót annarsstaðar frá
o. Til Halldórs Arnórssonar nmbúðasmiðs ............

i6.

2000

4000

500
700

500
4000

300
2200

Hluti rikissjóðs af lannnm ljósmæðra ...
85700

................... 38000

Samtals ... ............ 585515

13. gr.
Til samgöngnmála er veitt:

1.

2.
3.

A.
Póstmál. kr. kr.

Laun:
a. Eftir lannalögnm............................................................... 109800
b. Póstafgreiðslumenn utan Reykjavikur ................. 80000
c. Rréfhirðingamenn............................................................... 22000

211800
Póstflntningnr ....................................................................... 200000
Annar kostnaðnr:
a. Skrifstofnkostnaðnr i Reykjavik hjá aðalpóstmeist-

ara og póstmeistara, eftir reikningi............................. 15000
b. Skrifstofnkostnaður og aðstoð ntan Reykjaviknr hjá

póstmeistnrnm og á stærri póstafgreiðslnm ............ 24000
c. Húsaleiga ntan Reykjavikur á stærri póststofum

og póstafgreiðslnm ...................................................... 16500
d. önnnr gjöld........................................................................ 60000

115500
Samtals A.... ............ 527300
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kr. kr.

B.
Vegamál.

I. Stjórn og undirbúningur vegagerða:
1. Lann vegamálastjóra ............................. 7800
2. Lann aðstoðarverkfræðings .................... ■ • • • • • 5600
3. Ferðakostnaðnr þeirra og fæðispeningar, eftir

reikningi, allt að .................................... ............ 6000
4. Til aðstoðarmanna og mælinga, allt að ............ 24000
5. Skrifstofukostnaðnr, allt að .................... ............ 8000

51400
II. Þjóðvegir:

a. Til nýrra akvega:
1. Kjósarvegnr, gegn þvi að blntaðeig-

endnr greiði x/í kostnaðar.................. 20000
2. Stykkishólmsvegur ............................. 20000
3. Holtavörðuheiflarvegur .................... 60000
4. Vesturlandsvegur ............................. 40000
5. Húnavatnssýsluvegur............................. 15000
6. Langadalsvegur..................................... 10000
7. Blönduhliðarvegnr ............................. 25000
8. öxnadalsvegnr ..................................... 10000
9. Vaðlaheiðarvegnr ............................. 60000

10. Þistilfjarðarvegur................................... 15000
11. Jöknlsárhliðarvegur ............................. 10000
12. Bisknpstnngnabrant ............................. 20000
13. Skaftártnnguvegnr ............................. 10000
14. Vopnafjarðarvegur ............................. 10000

325000
b. Viðbald og nmbætnr ............................. ............ 200000

525000
III. Til brúargerða samkvæmt brúalögnm .......... . 150000
IV. Til slitlags á akvegum (bifreiðaskattur) ... ............ 70000
V. Fjallvegir............................................................... .. 25000

VI. 1. Til áhalda, allt að..................................... ••• ••• 20000
2. Til bókasafns verkamanna .................... ............ 300

20300
VII. Til sýslnvega:

1. Tillög til akfærra sýsluvega, allt að ... 40000
gegn að minnsta kosti jafnmikln tillagi annars-

Flyt ... 40000 841700
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kr. kr.

2.

Flntt
staðar að og öðrum þeim skilyrðum, sem at- 
vinnumálaráðherra setur.
Til sýsluvegasjóða eftir lögum nr. 10 1923 . ...

VIII. Til dragferjuhalds:
1. Á Lagarfljóti ...............................................................
2. - Skjálfandafljóti .......................................................
3. - Blöndu ........................................................................

IX. Til ferju á Hrosshyl í Þjórsá .....................................
X. Styrkur til þess að halda uppi vetrarflutningum

yfir Hellisheiði . ...............................................................
XI. Styrkur til Sigurðar Daníelssonar, til byggingar á

Kolviðarhóli, síðari greiðsla .....................................
enda hvili sú kvöð 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.

XII. Styrkur til að halda uppi byggð og gistingu íyrir 
ferðamenn.............................................................................

Atvinnumálaráðuneytið veitir styrkinn ábúendum 
á afskekktum bæjum við þjóðbraut.

XIII. Til byggingar i Bakkaseli ..............................................
XIV. Til byggÍDgar útihúsa i Fornahvammi ....................
XV. Styrkur til Þorsteins Þorsteinssonar, til þess að reisa

gistihús á Húsafelli............................................................
XVI. Iðgjöld til slysatryggingar verkamanna samkv. lög-

um nr. 44, 27. júnl 1925 ..............................................

Samtals B. ...

C.
Samgöngur á sjó.

1. Til strandferða:
a. Rikissjóðs .............................................. ....................
b. Eimskipafélags fslands ..............................................
c. H/f Skaftfellings ...............................................................

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

Samtals C....

40000

80000

300
300
300

200000
60000
24000

841700

120000

900
250

5000

6000

3000

25000
4000

4000

5000

1014850

284000
91200

375200
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D.
Vitamál og hafnargerðir.

I. Stjórn og undirbúningur vita- og hafnarmála:
1. Laun vitamálastjóra .......... .............................

Hann sé nmsjónarmaðnr vitamála og hafn- 
argerða og ókeypis ráðnnantnr landsstjórnar, 
hjeraðsstjórna og bæja i öllu því, er varðar 
vitamál og hafna.

2. Lann aðstoðarverkfræðings.....................................
3. Til verkfróðrar aðstoðar .....................................
4. Til skrifstofnhalds, eftir reikningi ....................
5. Ferðakostnaðnr og fæðispeningar, eftir reikn-

ingi ................................................................................

II. Lann vitavarða......................................................................
Þar af 300 kr. persónnleg lannaviðbót handa nú-

verandi vitaverði Gróttnvitans.
III. Rekstrarkostnaðnr vitanna..............................................
IV. Sjómerki, þar með talið viðhald sælnhúsa ............
V. Til að reisa nýja vita......................................................

VI. Til áhaldakanpa..................................................................
VII. Ýmislegt.................................................................................

VIII. Til bryggjngerða og lendingarbóta, allt að V* kostn- 
aðar, gegn */» annarsstaðar að, enda sé það fé
fyrir hendi og stjórnarráðið samþykki áætlun 

Af npphæðinni skal verja 6000 kr. til bryggjn-
gerðar í Grindavik, gegn tvöföldu framlagi annars- 
staðar að, enda sén almenningi tryggð afnot af 
bryggjunni.

IX. Til viðgerðar öldnbrjótnnm í Bolnngavik, helming- 
nr kostnaðar (þar af endnrveiting kr. 3742,52) 
allt að ................................................................................

Verkið sé nnnið nndir eftirliti vitamálastjórnarinnar.

Samtals D. ...

Til Flogfélags íslands h/f. 
1. Styrknr tíl fingferða ... ....................

kr. kr.

7800

6500
7000
6200

2500
30000
28000

115000
10000
80000
10000
30000

97000

7500

............ 407500

20000

20000 • • • • • •Flyt ...
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kr. kr.

Flntt ... 20000
2. Til flugvélakaupa........................................................................ 50000

Framlagi þessu (i tölul. 2) er stjórninni heimilt að
7nnnnverja til hlutakaupa i flugfélaginu.

Samtals E. ... ............ 70000

F.
Hraðskeyta- og talsímasamband.

I. Til viöauka símakerfa, smærri efniskaupa, afborg-
ana á húseigninni á Seyðisfírði o. fl............................. 45000

II. Til einkasíma í sveitum .............................................. 30000
III. Til nýrra símalagninga, meö þvi skilyröi, að sam-

komulag náist við hlutaðeigandi héruð.................... 100000
IV. Til kaupa fjölsfmatækja, Heykjavík—Akureyri, fyrri

greiðsla ............................. ............................................. 75000
V. Til starfrækslu landssímanna m. m.:

1. Laun samkvæmt launalögum ............................. 360000
2. Kostnaður við aðalskrifstofu landssimanna 20000
3. Ritsimastöðin i Reykjavik ..................................... 40000
4. Loftskeytastöðin í Reykjavik.................................. 11000
5. Bæjarsiminn í Reykjavík ..................................... 250000
6. Áhaldahúsið ............................................................... 3000
7. Ritsimastöðin á Akureyri ..................................... 15000
8. Ritsimastöðin á Seyðisfírði........................... . ... 16000
9. Ritsimastöðin á ísafírði.............................................. 11000

10. Simastöðin á Borðeyri.............................................. 6000
11. Simastöðin í Hafnarfírði........................................... 7500
12. Simastöðin í Vestmannaeyjum............................. 7000
13. Simastóðin á Siglufirði............................................. 7500
14. Til aukaritsimaþjónustu ... ............................. 3000
15. Til annara simastöðva og eftirlitsstöðva............ 115000
16. Afborgun og vextir af láni til L. M. Ericsson o. fl. 141000
17. Til uppbótar á launum:

a. Talsimakvenna við bæjarsímann i
Reykjavík, Hafnarfírði, Vestmanna-
eyjum og Siglufirði, allt að ........... 14100

b. Simritara o. fl. eftir sömu reglum
og 1927.................................................... 14000

Flyt... 28100 1013000 250000
Alþt. 1930. A. (42. löggjafarþing). 154
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kr. kr.

Flutt .. 28100 1013000 250000
c. Til kvenvarðstjóra, kvensímritara

o. fl* ••• ••» ••• ••• ••• ••• ••• 3600
31700

18. Til Steindórs Björnssonar ..................................... 1200
19. Til Jónasar Eyvindssonar og Gróu Dalhoff, per-

sónuleg launaviðbót, 300 kr. til hvors ............ 600
1046500

VI. Eyðublöð, prentkostnaður, ritföng m. m...................... 40000
VII. Viðbót og viðhald stöðvanna ..................................... 55000

VIII. Til að reisa lofttalstöðvar á ísafirði og Horni 10000
IX. Kostnaður við ferðalög vegna starfrækslunnar, eftir

reikningi, allt að ............................................................... 10000
X. Viðhald landssímanna...................................................... 180000

XI. Áframhaldsgjald ....................................................... ... 25000
XII. Til kennslu fyrir simamenn.............................................. 3000

XIII. Tillag til alþjóðaskrifstofunnar i Bern .................... 1500
XIV. Ýms gjöld ........................................................................ 7000

Samtals F. ... ............ 1628000

G.
Útvarp.

1. Stofnkostnaður.
Afborgun og vextir af lftni til Marconifélagsins i
London ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1/8000

II. Starfrækslan.
1. Laun útvarpsstjóra...................................................... 9300
2. Útvarpsrftð og útvarpsefni ..................................... 33700
3. Viðhald, ræsting, ljós, hiti, rafmagnsgæzla 40000
4« Yms gjold •■• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 20000

103000

Samtals G. ... • • • • • • 281000
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14. gr.
Til kirkju- og kennslumála er veitt:

A.
Andlega stéttin.

a. Biskupsdæmið:
1. Lann biskups... ... ... ... ... ... ... ... ...
2. Skrifstofukostnaður, eftir reikningi, allt að ............

b. önnur gjðld:
1. Til prestakalla samkvæmt lögum 27. íebr. 1880,1. gr.
2. Hluti rikissjóðs af lifeyrisgjaldi presta samkvæmt

lðgum nr. 49 1907 .......................................................
3. Viðbót við eftirlaun þau, er fátækir uppgjafaprestar

og prestsekkjur njóta samkvæmt lögum....................
4. Framlag til prestlaunasjóðs..............................................
5. Til dómkirkjuprestsins i Reykjavik, fyrir skýrslu-

gerðir ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6. Styrkur til þjónandi presta til utanferða....................
7. Til. húsabóta & prestssetrnm, með skilyrðum sem

greinir i fjárlögum 1924...................................................

Samtals A. ...

kr. kr.

8800
2000

10800

300

350

7000
260000

1000
2000

20000
290650

301450

B.
K ennslumál.

í. Háskólinn:
a. Laun ... ... ... ... ... ... ... ... ...
b. Til héraðslæknisins i Reykjavik fyrir kennslu

við háskólann... ... ... ... ... ... ... ...
c. Til kennara i lagalæknisfræði ....................
d. Til kennslu í söng ..................................................
e. Til kennslu í bókhaldi .....................................

93000

1500
500

1000
400

Flyt ... 96400
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kr. . kr.

Flntt ... 96400
f. Til þess að greiða kostnað við heimsóknir er- 

lendra visindamanna, er hér halda fyrirlestra 
i háskólannm, allt að.............................................. 2000

g- Námsstyrkur.............................................. ............ 15000
h. Húsaleigustyrkur ...................................................... 9000
i. Rekstrarstyrknr til rannsóknarstofu háskólans 6000
j- Til kennsluáhalda læknadeildar............................. 1000
k. Fyrír starfvið gerlarannsóknogkennsluf efnafræði 2800
1. Hiti, ljós, ræsting og vélgæzla ............................. 4000

m. önnur gjöld:
1. Til ritara og dyravarðar .................... 4000

auk hlunninda, er dyravörðnr hefir 
áðnr notið.

2. Ýms gjöld............................................ 5000
9000

n. Ferðastyrkur vegna stúdentaskipta .................... 750
0. Framlag fyrír eitt herbergi i alþjöðastúdenta- 

garði i Paris, þríðja greiðsla af Qórum ............ 2500
P- Til stúdentagarðs (endurveiting) .................... 25000

173450

II. Námsstyrknr erlendis:
a. Til islenzkra stúdenta i erlendum háskólum ... 24000
b. Námsstyrkur samkvæmt ákvörðun mennta- 

máiaráðs ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Styrkinn má veita konnm sem körlum til 

hvers þess náms, er menntamálaráðið telnr 
nanðsyn að styrkja.

12000

c. Til Jens Jóhannessonar læknis, til sérfræðináms 
i háls-, nef- og eyrnalækningnm .................... 1200

37200

Flyt ... • • • • • • 210650
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kr. kr.

Flntt ... 210650
Menntaskólinn almenni:
8» Ij&qd •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • • • • • 74200
b. Önnur gjöld:

1. Til bókasafns skólans .................... 1000
2. Til eldiviðar, Ijósa og ræstingar ... 7000
3. Til skólahússins ntan og innan ... 3000
4. Til stundakennslu og til prófdóm-

enda, allt að ..................................... 25000
5. Húsaleignstyrkur banda 15 læri-

sveinum, 75 kr. handa hverjnm ... 1125
6. Námsstyrkur, 2000 kr., með verð-

stuðulsuppbót ..................................... 2800
7. Læknisþóknnn..................................... 500
8. Til kennslntækja ............................. 2000
9. Ýmisleg gjöld ..................................... 3500

10. Til verðlaunabóka ............................. 200
11. Vegna kostnaðar við skólastjórn ... 2000

48125
122325

Húsaleigustyrk og námsstyrk má aðeins veita
efnilegum, reglnsömnm og efnalitlnm nemendnm.
Húsaleignstyrknr sé venjnlega aðeins veittnr utan-
bæjarmönnnm, og að námsstyrk gangi utanbæjar-
menn fyrir innanbæjarmönnum, að öðrn jöfnu.

Gagnfræðaskólinn á Akureyri:
8• 1j8UU •• ••• '••• ••• ••• ••• ••• ••• • • • • • • 29000
b. Önnur gjöld:

1. Tii aukakennara og standakennslu 12000
2. Vegna kostnaðar við skólastjórn ... 2000
3. Til bóka og kennslnáhalda ............ 2000
4. Til eldiviðar og ljósa .................... 6500
5. Námsstyrknr ..................................... 1200

Utanbæjarnemendur gangi að
styrk fyrir innanbæjarnemendum,
að öðrn jöfnu.

Fiyt ... 23700 29000 332975
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Flutt

kr. kr.

6. Til dyravörzlu ... .
7. Til viðhalds ... .
8. Til ýmislegra gjalda

23700
2000
2000
3000

29000 332975

30700
59700

Kennaraskólinn:
a« Lann •• • • • ••• ••• ••• ••• ••• ••> ••• ••• 19000
b. önnur gjöld:

1. Stundakennsla............................. • •• 3000
2. Eldiviður og Ijós • •• 2500
3. Bókakaup og áhöld ............ • •• 500
4. Námsstyrkur .....................................

Utanbæjarnemendur gangi að 
styrk fyrir innanbæjarnemendum, 
að öðru jöfnu.

5. Tii vornámsskeiðs fyrir barnakenn-

2500

ara ••• •• ••• ••• ••• ••• • •• 1500
6. Til viðhalds ............................. • • • 3000
7. Ýmisleg gjöld ............................. • •• 2500

15500

Stýrimannaskólinn:
a. Lann •• ••• ••• ••• »•• ••• ••• ••• ••• ••• 13500

.b. önnur gjöld:
1. Til stundakennslu ............................. 1500
2. Til eldiviðar og ljósa .................... 1500
3. Til Sveinbjarnar Egilssonar, til fyrir-

lestra «• • ••• ••• ••• »•• ••• • • 300
4. Til áhaldakaupa ............................. 10000
5. Ýmisleg gjöld ..................................... 2500

15800

VII. Vélstjóraskólinn:
a. Laun .. ... ... ...
b. önnur gjöld:

1. Til stundakennslu
2. Húsnæði ............

1000
5400

Flyt ... 6400

8800

8800

34500

29300

456475
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kr. kr.

Flutt ... 6400 8800 456475
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 minnsta kosti 150 kr. fyrir hvern
innanbæjarnemanda. Stjórnarráðið má þó, eftir
tillögum skólastjóra, veita undanþágu frá skóla-
gjaldi, ef í hlut eiga efnalitlir, en einkar efnilegir
nemendur.

Bændakennsla:
1. Til bændaskólans á Hóium:

a« Lðun •■• *•■ ••■ ••• ••• 9650
b. Til smfða-, leikfimi- og dráttlistar-

kennslu .............................................. 1450
c. önnur gjöld:

1. Til verklegs náms, allt að 2500
2. Til kennsluáhalda ... 800
3. Til eldiviðar og ljósa... 3500
4. Ýmisleg gjöld ............ 3000

9800 20900
2. Til bændaskólans á Hvanneyri: 1

&• Ij&uq ••* ■■■ ••• ••• ••• ••• ••• 8550
b. Til smíða- og leikfimikennslu 1300
c. önnur gjöld:

1. Til verklegs náms, allt að 2400
2. Til kennsluáhalda............ 500
3. Til eldiviðar og ljósa ... 3000
4. Ýmisleg gjöld ............ 3000

8900
18750

Styrkurinn til verklegs náms við bænda-
skólana á Hólum og Hvanneyri veitist nemend-
nm, sem stunda verknám samkvæmt samningi,
eigi skemur en 8 vikur á ári, og skila skólun-
um dagbókum um vinnubrögðin yfir námstim-

Flyt ... 39650 474975
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kr. kr.

Flutt ...
ann, enda sjái skólastjóri nemendnm fyrir ókeypis 
fæði og kennslu. Nemi styrkurinn aldrei hærri 
upphæð á hvern nemánda en 18 kr. fyrir hverja 
viku námstfmans.

Styrkinn má aðeins greiða eftir á, samkvæmt 
skýrslu um námið, og sé í henni getið, hve 
háan vikustyrk hver nemandi skal fá.

39650 474975

3. Til steinsteypukennslu.............................................. 4000

Iðnfræðsla:
a. Til Iðnaðarmannafélagsins i Reykjavík, til þess 

að reka iðnskóla i Reykjavik, undir yfirnm-

43650

sjón landsstjórnarinnar .....................................
Þar af til framhaldskennslu 1500 kr.

b. Til Iðnaðarmannafélagsins á Akureyri, til

7500

kvöldskólahaids ............................. ...
c. Til Iðnaðarmannafélagsins á ísafirði, til skóla-

2000

halds ••• ••• ••■ •■• ••• •■• ••• ••■
d. Til Iðnaðarmannafélagsins i Hafnarfirði, til

1200

kvöldskólahalds ....................................................... 800
Styrkurinn til þessara 4 skóla má þó ekki 

fara yfir 4/» 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....................
Þar af 1000 kr. til Jóns Sigurðssonar, til 

þess að nema nýjustu aðferðir við byggingar

5000

16500úr járnbentri steinsteypu.
Verzlunarskólar:
a. Til Kaupmannafélagsins og Verzlunarmanna- 

félagsins i Reykjavik, til að halda uppi skóla 
fy'rir verzlunarmenn,. undir umsjón lands- 1

stjórnarinnar, þó ekki yfir */« kostnaðar............
b. Til Sambands samvinnufélaganna, til þess að 

halda uppi verzlunarskóla, undir yfirumsjón

6000

landsstjórnarinnar, þó ekki yfir */« kostnaðar ..

Ljósmæðraskólinn:

6000
12000

1. Laun forstöðumanns .............................................. 1000

Flyt ... 1000 547125
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kr. kr.

Flntt ... 1000 547125
2. Til verklegrar kennsln:

a. Lann þriggja Ijósmæðra i Rvik ... 900
b. Annar kostnaðor, allt að ............ 500

1400
3. Styrknr til námskvenna, þar í talin verðstuðnls-

nppbót, allt að ................. ................... ............ 6700
9100

XII. Kvennaskólar:
1. Til kvennaskólans í Reykjavik:

a. Húsaleignstyrknr .............................
b. Rekstrarkostnaðnr, gegn að minnsta

5000

kosti 1800 kr. framlögnm annars- 
staðar að en úr rikissjóði ............ 21000

c. 40 kr. fyrir hverja námsmey, sem
er allt skólaárið, allt að ............ 4000

d. Nímsstyrknr til sveitastúlkna 1000
31000

2. Til kvennaskólans á Blöndnósi: 
a. Rekstrarstyrknr, gegn að minnsta

kosti 1000 kr. framlögnm annars- 
staðar að en úr rikissjóði ............ 14000

b. 65 kr. fyrir hverja námsmey, sem
er allt skólaárið, allt að............ 2000

c. Til endnrbóta á skólahúsinn ... 6000
22000

Skólar þessir standa nndir yflrnmsjón lands-
stjórnarinnar.

• 53000

XIII. Almenn bamafræðsla:
1. Umsjón fræðslnmála:

a. Lann fræðslnmálastjóra....................
b. Skrifstofnkostnaðnr, eftir reikningi,

5600

sllt ftð••• ••• ••• • •• «•• ••• ••• 2000
c. Til eftiriitsferða, eftir reikningi, allt

nð • •■• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1000
8600

2. Lann kennara við fasta skóla og dýctiðarnppbót 300000
3. Lann farkennara og dýrtiðarnppbót... • •• •• • 30000

Fiyt ... 338600 609225
Álþt 1930. A. (42. löggjafarþing). 155
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kr. kr.

Flutt ... 338600 609225
4. Til farkennslu og eftirlits með heimafræðslu, með 

sömu skilyrðum sem verið hefir, allt að... ... 7000
5. Til prófdómara við barnapróf................... ■—
6. Til þess að reisa barnaskóla utan kaupstaða, 

samkv. skilyrðum 14. gr. fræðslulaganna, allt að _

10000

40000
7. Til fræðslumálarits........... ... — .................... 800
8. Utanfararstyrkur handa barnakennnrnm............

XIV. Unglinga- og alþýðuskólar:
1. Til alþýðuskólans á Eiðum:

3000
399400

a. Laun .,.......................... ................... 10500
b. Til hannyrða, leikfimi og smiða-

kennslu ... ...................................... 2000
1. Til kennsluáhalda ... 800
2. Til eldiviðar og Ijósa ... 4000
3. Ymisleg gjöld ... ... 3000
4. Til viðhalds skólahúss

og húsgagna................... 2000
5. l'il siniðastofu og smiða-

tólakaupa .................... 1000
i 10800
‘ c. Til vatnsveitu i skólann - 9000

32300
2. Til gagnfræðaskóla i Reykjavik.................... 3000
3. ÍTil héraðsskóla samkv. 1. nr. 32 1929 ............ 55000
4. íTil unglingaskóla (lýðskóla) utan Reykjavikur

■og Akureyrar, allt að ..............................................
i Styrkurinn >er veittur með því skilyrði, að 
skólarnir fnllnægi reglum, er stjórnarráðið set- 

;ur, og að þeir njóti styrks annarsstaðár frá, er 
.ekki sé mmni en þriðjungur rikissjóðsstyrksins.

35000

Unglingaskólar i kaupstöðum og fjölmennum
■ kauptúnum fá minni styrk en sveitaskólar, að 
öðrujöfnu. Kennslumálastjórnin úthlqtar styrkn- 
’um og hefir eftirlit með skólunum.

5. Til þess að> réisa bjeraðsskóla i sveitum,
allt að helmingi kostnaðar.................... ............

Par af 10000 kr. til leikfimibúss á Laugum.
; ' Stýrkurinn er- bundinn þeim skilyrðum, að

40000 >

. skólastaðurinn sé ákveðinn, áætlun og teikn- : í

ing samþykkt af stjórnarráðinu og trygging sé 
fyrir nægu fjárframlagi á móti, enda verði

Fiyt .. 165300 ; 1008625
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5.

6.
7.

kr. kr.

Fiatt
reglngerð skólans staðfest af fræðslumálastjórn- 
inni og skólinn héraðseign.
Til þess að reisa unglingaskóla i kanpstöðnm, 
’/t kostnaðar, allt að ..............................................

Styrknrinn er bnndinn þeim skilyrðnm, að 
áætlnn og teikning sé samþykkt af stjórnarráð- 
inn og trygging sé fyrir nægn fjárframlagi á 
móti, enda verði reglogerð skólans staðfest af 
fræðslnmálastjórninni og skólinn eign kanp- 
Staðarins.
Til bókasafna við nnglingaskóla ....................
Til þess að gefa út kennslnbæknr handa skólnm

XV. Hnsmæðrafræðsla:
1. Til húsmæðradeildar við Alþýðnskóla Þing-

••• ••• ••• •■• ••■ ••• .•• ■■■
2. Til húsmæðrafræðsln á Hallormsstað.................

Styrkir samkvæmt tölnl. 1.—2 ern bnndnir þvi 
skilyrði hvor nm sig, að atvinnnmálaráðherra 
samþykki reglngerðir skólanna.

3. Til þess að reisa húsmæðraskóla, allt að helm-
ingi byggingarkostnaðar .................... ............

Styrknrinn er bnndinn þeim skilyrðnm, að 
skólastaðnrinn sé ákveðinn, áætlnn og teikning 
samþykkt af stjórnarráðinn og trygging sé fyrir 
nægn Ijárframlagi á móti, enda verði reglngerð 
skólans staðfest af fræðslnmálastjórninni.

4. Til kvenfélagsins óskar i ísafjarðarkanpstað, til 
húsmæðrafræðsln, gegn 1000 kr. annarsstaðar að

Noti félagið ekki styrkinn, má greiða hann 
öðrnm á Isafirði eða tsafjarðarsýslu, að óbreytt- 
nm skilyrðnm.

5. Til húsmæðrafræðsln i Vik í Mýrdal.................

XVI. Til kennsln heyrnar- og málleysingja m. m..............
Stjórnin annast nm, að aðstandendnr nemend- 

anna eða nemendnrnir sjálfir greiði kostnað, ef 
efni þeirra leyfa, samkv. tilsk. 28. febr. 1872, 2. gr.

Flyt ...

165300

20000

2000
3000

5000
5000

20000

6000

1500

1008625

190300

37500
26000

1262425
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kr. kr.

Flntt 1262425
XVII. Blindrakennsla:

1. Til kennsln blindra barna, sem send ern ntan 
til náms, gegn jafnmikln framlagi annarsstaðar að

2. Til Signrbjargar Sveinsdóttnr, til framhaldsnáms
á blindraskóla i Kanpmannahöfn ....................

3. Til blindra manna, til þess að nema körfugerð
og þesskonar iðnað innanlands, samkv. nánari 
fyrirmælnm atvinnnmálaráðnneytis ... ............

XVIII. Snndkennsla o. fl.:
1. Til snndkennslu i Reykjavík ..........................

Styrknr þessi er bnndinn því skilyrði, að 
kennsla þessi fari fram að minnsta kosti 2 mán- 
nði að vorinn og 1 mánnð að haustinn og 
að lærisveinar rikisskólanna og skóla fyrir ung- 
linga og fnllorðna, sem styrktir ern af rikisfé, 
njótí kennslnnnar ókeypis.

2. Lann Ólafs Pálssonar og Jóns Pálssonar fyrir 
snndkennsln þá, sem getnr í 1. lið, og til að 
kenna öðrnm sundkennnrnm björgnnarsnnd ...

3. Til snndkennsln o. fl. annarsstaðar en i Rvik ...
Styrknrinn veitist bæjarstjórnum og sýslu- 

nefndnm með því skilyrði, að annarsstaðar frá 
sé lagt til snndkennslnnnar eigi minna en rik- 
issjóðsstyrknnm nemnr.

4. Til þess að gera nýjar, steinsteyptar snndlangar 
og snndskýli, enda sén þær tíl afnota fyrir al- 
menning og landsstjórnin samþykki nppdrátt og 
kostnaðaráætlnn, helmingnr kostnaðar, allt að

XIX. Til Rikarðs Jónssonar, til þess að halda nppi 
kennsln i teikningn og trésknrði i þjóðlegnm slil

XX. Til iþróttakennslu ... ..............................................
XXI. Til lþróttasambrnds Islands .....................................
XXII. Til Helga Tryggvasonar, ntanfararstyrknr til þess 

að kynna sér hraðritnnarkennsln og skólamál ...
XXIII. Til Skáksambands Islands .................... ............

Samtals B. ...

1000

1200

2400

300

3000
3000

20000

4600

26300'

1800
4000)
6000

1500
1500

1308125
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15. gr.
Til vísinda, bókmennta og lista er veitt:

kr. kr.

1. Landsbókasafnið:
fl* IjflUD ■ ■• ••• ••• • •■ •■• ••• ••• ••• ••• ■•• 18300
b. Launanppbót 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 .. 15000
e. Til að semja spjaldskrá .............................................. 1000
f. Til að semja og gefa út skrá yfir handrit ............ 3000
g. Tii ritaukaskrár ..................................... ................... 800
h. Brunaábyrgðargjald fyrir safnið ............ ............ 360
ia Hasaleigfl ■■• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• ••• 2000
j. Ýmisleg gjöld ............................................................... 1000

47460
2. Þjóðskjalasafnið:

fl« LflUD ••• ••■ ••• ■■• ••• ••• ■•• ••• ••• ■■• 6600
b. Til bókbands, bóka- og handritakaupa, umbúnaðar

skjala og aðstoðarmanns .............................................. 5500
C. ÝlDS gjold • ••• ••• ••• ••• ••■ ••■ ••• ••• ••• 1000

13100
3. Þjóðminjasafnið og verndun fornminja:

a. Laun þjóðminjavarðar (fornminjavarðar) ............ 7300
b. Til aðstoðar, eftir reikningi, allt að............................. 2550
c. Til að útvega forngripi, allt að..................................... 1500
d. Til áhalda og aðgerða .............................................. 1500
e. Til rannsókna og ferðakostnaðar ............................. 1000

Þjóðminjasafnið sé opið 6 stundir á viku, eftir
nánari fyrirmælum stjómarráðsins.

f. Til Hóladómkirkju, til endurbóta ............................. 1000
14850

4. Náttúrufræðifélagið:
fl* Ti 11 flg ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 2000
b. Til aðstoðarmanns ...................................................... 1400

Styrkurinn veitist með því skilyrði, að safnið sé 
til sýnis almenningi á ákveðnum tima, ekki 
sjaldnar en einu sinni á viku.

3400

Flyt ... • • • • 9 9 78810



1238 Þingskjal 469

Flutt

kr. kr.

78810
5. Landsbókasafnshúsið:

a. Tii eldiviðar, Ijósa og ræstingar
b. Til viðhalds og áhalda ... .,

6500
2000

8500
6. Til kanpstaðabókasafna, gegn eigi minna tiilagi úr

bæjarsjóði og sýslnsjóði.......................................................
7. Ankastyrknr til þriggja bókasafna:

a. Til amtsbókasafnsins á Aknreyri, að þvf tilskildn, 
að Davíð skáid frá Fagraskógi hafl þar bókavörzln 
með a. m. k. 2000 kr. lannnm auk verðstuðuls- 
nppbot a r... ••• ... ... ... ... ... ... ... . ■ •

b. Til bókasafnsins á ísafirði, að því tilskiidn, að
Gnðmnndnr Gfslason Hagalfn rithöfnndnr hafi þar 
bókavörzln með a. m. k. 2000 kr. lannum ank 
verðstuðnlsnppbótar .....................................................

c. Tii amtsbókasafnsins á Seyðisfirði.............................
enda skal starfrækja safnið f samráði við sýslnnefnd 

Snðnr-Mólasýsln og bæjarstjórn Neskanpstaðar.

8. Til sýslnbókasafna og lestrarsala f kanptúnnm, gegn
eigi minna tillagi úr sýslnsjóði eða sveitarsjóði............

9. Til bókasafnsins fþökn, til bókakaupa ....................
10. Til Hins fslenzka bókmenntafélags..................................

enda haldi það áfram útgáfn hins fslenzka forn- 
bréfasafns sem að nndanförnn.

11. Til Þjóðvinafélagsins, þar af 5000 kr. með þvi skil- 
yrði, að félagið gefi út æfisögn Jóns Signrðssonar ...

12. Til Fornleifafélagsins............................................................
13. Til Sögnfélagsins, til þess að gefa út alþingisbækur,

landsyfirdóma o. fl. ... ... ... ... ... ... ... ...
14. Til Þorkels Jóhannessonar, til að safna drögnm að at- 

vinnnsögn Islands.gegn 800 kr..framlagi annarsstaðar að
15. Til Björns ,K. Þórólfssonar, til þess að semja skrá

yfir skjöl, er ísland varða og geymd ern f skjalasöfn- 
nm f Kanpmannahöfn, enda fái þjóðskjalasafnið afiit 
af skránm ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

2000

3000

3000
1000

Flyt ...

7000

1000
200

3400

6800
800

2700

1200

1500

113910
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kr. kr.

Flutt ...
16. Tii út^áfn allt að 20 arka af þjóðsagnasafni Sigfúsar 

SigfúsSonar, gegn jafnmikln framlagi annarsstaðar frá
17. Til Rikarðs Jónssonar, styrknr til útgáfn myndabókar

með verkum hans ... ... ... ... ... ... ... ...
18. Til Fornritaútgáfnnnar, 150 kr. á hverja prentaða örk,

.allt að ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ...
19. Til Leikfélags Reykjavíkur, gegn að minhsta kosti

2000 kr. framlagi úr bæjarsjóði Reykjaviknr ............
20. Til Lejkfélags Aknreyrar, gegn að minnsta kosti 500

kr. framlagi frá Aknreyrarkanpstað. ... ............ ...
2L Til Léikfélags ísafjarðar, gegn að minnsta kosti 300 

kr. framlagi frá ísafjarðarkanpstað .............................
22. Til Arhdisár Björnsdóttnr, til leiklistarnáms erlendis .
23. Til Sigrúnar Magnúsdóttur, til leiklistarnáms við leik-

skóla konnnglega leikhússins i Kaupmannahöfn . ...
24. Til Páls ísólfssonar, til þess að veita kirkjuorgelleik-

nrnm og barnakennnrnm ntan Reykjavíknr ókeypis 
kennsln i orgelleik, hljómfræöi og söngstjórn i kirkjnm 
og barnaskólnm... ............ ............... ..............................

25. Til Marin Markan, til lokanáms i söngleiklist............
26. Til Karlakórs Reykjaviknr, til söngnáms ............ ...
27. Styrknr til skálda og listamanna, þó eigi minna en

500 kr. til hvers .................... .....................................
28. TÍ1 Halldórs Kiljans Lainess, til ritstarfa ....................
29. Til Þórbergs Þórðarsonar, til þess að safna orðnm

úr alþýðnmáli, enda sé safnið eign rikisins.................
30. Til Ht^nnesar Þorsteinssonar, til þess að semja æflsögnr

herðra manna islenzkra á siðari öldnm, enda sé 
handrítið eign rikisins aðhonnm látnnm....................

31. Til Sigurðar Nordaís, til ritstarfa, 2000 kr. með veTð-
stuðulsuppbót ... ... ... ... ... ... ... ... ...

32. Til Magnúsar Ásgeirssonar, til Ijóðaþýðinga ............
33. Til Bjarna Sæmnndssonar, til fiskirannsókna:

a. Föst lann með dýrtiðarnppbót ............ ............
b. Til ferða og annara útgjalda við rannsóknirnar...

Flyt

6800
1200

113910

1500

1500

5000

6000

1500

1000
2000

2000

2000
1500
1000

6QOO
2Q00

2400

2000

2800
1500

8000

163610
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34.

35.

36.

37.

38.

39.
40.

41.
42.

43.
44.
45.
46.

kr. kr.

Flntt ... • • • • • • 163610
Til dr. Guðmundar Finnbogasonar, til þess að vinna 
að bók nin eðliseinkenni fslendinga, lokagreiðsla ... 2000
Til Frimanns B. Arngrimssonar, til að safna steinnm 
og jarðtegundmn og rannsaka, að hverjn sé nýtt 1000
Til Páls Þorkelssonar, til þess að vinna að málsbáttasafoi 
sinu ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1000
Til Gnðbrands Jónssonar, til þess að semja islenzka 
miðaldamenningarsögn ....................................................... 1800
Til Stúdentaráðs Háskóla fslands, tii þess að starf-
rækja upplýsingaskrifstofn .............................................. 1200
Til listasafnshúss Einars Jónssonar ............................. 4000
a. Til Einars Jónssonar myndhöggvara, 5000 kr. með 

verðstuðulsuppbót •• ••• ••• ••• ••• ••• ••■ ••• 6800
enda hafi hann forstöðn og nmsjón listasafns 

sins, er sé almenningi til sýnis endnrgjaldslanst 4 
stnndir á vikn.

b. Til sama, til aðstoðar.................................... . ............ 1200

Til fréttastofn blaðamannafélagsins . .............................
8000
2500

Til þess að kanpa Grænlands-bókasafn Einars Bene- 
diktssonar handa Landsbókasafni... ............................. 5000
Ferðastyrknr til útlanda...................................................... 6000
Til Menningarsjóðs (sbr. tekjnl. 5. gr. 4.).................... 15000
Til þjóðleikhúss (sbr. tekjnl. 5. gr. 5.)........................... 75000
Þóknun fyrir störf menntamálaráðs fslands (sbr. 1. gr. 
laga nr. 7, 12. april 1928) .............................................. 3000

Samtals ... ............ 289110

16. gr.
Til verklegra fyrirtækja er veitt:

kr. kr.

1. Til Búnaðarfélags fslands, enda samþykki atvinnn- 
málaráðnneytið fjárhagsáætlun búnaðarþingsins... ... 250000

Flyt ... 250000



Þingskjal 469 1241

Flntt ...
2. Til tilrannastarfsemi nm grasfræ- og hafrasáningn,

allt að ... ... ... ... ... -... »• • ... ... ... ...
Styrknr veitist af þessnmlið eftir ikvörðnn at- 

vinnnmálaráðnneytisins i samráði við Búnaðarfélag 
fslands.

3. Til sandgræðsln........................................................................
Þar af 5000 kr. til áveitu og sandgræðsln i Meðallandi.

4. Gjöld samkvæmt jarðræktarlögnnnm .............................
5. Til búfjártryggingarsjóðs fsiands.....................................
6. Tillag til Búnaðarbankans:

a. Til byggingar- og landnámssjóðs .............................
b. Til bústofnslánadeildar....................................................
c. Til ræktnnarsjóðs:

1. Afgjöld þjóðjarða ............ ... ... 30000
2. Eostnaðartillag.................. .................... 7000
3. Hlnti af útflntningsgjaldi........................... 63000

d. Til lánadeildar smábýla ..................................... ...

7. Tillag til byggingarsjóða kanpstaða og kauptúna,
samkv. lögnm nm verkamannabústaði.............................

8. Vegna ráðstafana nm tilbúinn ábnrð ..........................
' 9. Til að rannsaka og gera tillögur nm raforknveitnr til 

almenningsþarfa ntan kanpstaða, gegn flmmtnngs fram- 
lagi frá hlntaðeigandi hérnðnm, allt að..........................

10. Til Garðyrkjnfélags fslands:
Lann garðyrkjustjóra ... ... ... ... ... ...

11. Til skógræktar:
a. Lann ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Þar af 600 kr. húsaleignuppbót til Einars Sæ- 
mnndsens.

b. Til skóggræðsln...............................................................-
c. Til Hákonar Á. Bjarnasonar, til skógræktar- og

sandgræðslnnáms • • • ... ... ... ... ••• ...

12. Til dýralækninga:
a. Lann handa 4 dýralæknnm .....................................
b. Til Hólmgeirs Jenssonar, til dýralækninga ............

Flyt ...
AlpL 1930. A. (42. löggjafarþing).

kr. kr.

250000
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40000

430000
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1242 Þingskjal 469

kr. kr.

Flntt ... 1294010
13. Til rannsóknastofu i þarfir atvinnuveganna ............ 20000
14. Til fjárkláðalækninga ....................................................... 6000
15. Til eftirlits með útflutningi á hrossum .................... 500
16. Til efnarannsóknarstofu í Reykjavfk:

a. Laun forstöðumanns, auk 25*/« af öllum tekjum
stofnunarinnar, 3500 kr., með dýrtiðaruppbót 4800

b« Til aðstoðar •«• ••• ••• ••• ••• ••• ■ •• ••• 5600
c« Husaleijjft •■• ••• ••• ••• ••• ••■ ••• ■•• ••• 3000
d. Til ljósa, eldsneytis og ræstingar ............................. 1200
e. Til áhaldakanpa............................................................... 800

15400
17. Til veðarstofa íslands:

a. Laun forstöðumanns og falltrúa ............................. 14900
b. Til aðstoðar ............................. ..................... ............ 12350
c. Til veðurathugana utan Reykjavfkur, áhalda o. fl. 10000
d. Til veðurskeyta o. fl................................ ............ ... 11150
e. Til loftskeytatækja ....................................................... 800
f. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting ... .................... 4000
g. Eftirlit með veðurathugunarstöðvum o. fl................. 1400
h. Til að varpa út veðurskeytum á erlendum málum 2000

56600
18. Til landmælinga .. ... ... ... ..................................... 55000
19. Til Fiskiveiðasjóðs lslands .................... .................... 6000
20. Til Fiskifélagsins, enda samþykki atvinnumáiaráðu-

neytið fjárhagsáætlun fiskiþingsins ................... 80000
Enda sjái það um á sinn kostnað útgáfn fisklmanna- ‘ ' ,r'L

almanaks.

21. Lann yfirmatsmanna o. fl.:
a. 5 fiskiyfirmatsmanna ... ... ..................................... 16600
b. Launauppbót fiskiyfirmatsmanna ............ ............ 8200

Af þessari upphæð fá fiskiyfirmatsmennirnir i
Reykjavik, ísafirði, Akureyri og Seyðisfirði 1500
kr. hver, fiskiyfirmatsmaðurinn f Vestmannaeyjam
1200 kr. og fiskiyfirmatsmaðnrinn í Reykjavik
1000 kr. f ritfé. (■

c. Lann 4 nllarmatsmanna ............................. ............ 2200
d. ■ 6 kjotmatsmanna ••• ••• ■ •• • •• ••• • •• 5000
e. Ferðakostnaðar yfirmatsmanna ............................. 10000

42000

Flyt ... • • • • • • 1575510
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kr. kr.

22.

23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.

41.
42.

Flntt
Til eftirlits með skipum og bátum og öryggi þeirra:
a. Laun skipaskoðunarstjóra......................................
b. Til skrifstofukostnaðar, allt að.............................

Til markaðsleitar erlendis .....................................
Til erindrekstrar í Miðjarðarhafslöndunum, gegn tvö-
földu fjárframlagi annarsstaðar að...................
Til Sambands íslenzkra heimilisiðnaðarfélaga

Þar af 800 kr. til Geirs Þormars, til að halda uppi 
kennslu og námsskeiðum i tréskurði á Norður- og 
Austurlandi.
Til Guðmundar Jónssonar frá Mosdal, til að halda uppi 
kennslu og námsskeiðum i tréskurði og heimilisiðnaði 
Til Guðmundar Einarssonar myndhöggvara, til þess
að setja upp leirbrennsluverksmiðju .............................
Til Halldóru Bjarnadóttur, til þess að vinna að út-
breiðslu og eflingu heimilisiðnaðar ....................
Til Ingu L. Lárusdóltur, til þess að safna fyrirmynd-
nm forns listiðnaðar i sófnum erlendis..........................
Til Evenfélags Hvammshrepps í Vik i Mýrdal, til 
þess að halda uppi kennslu i handavinnu kvenna ... 
Til Kvenfélagasambands íslands, til undirbúnings starf- 
S€DQ1 sinm ••• ••• ••■ •••
Til sambands norðlenzkra kvenna
Til sambands austfirzkra kvenna ..
Til sambands sunnlenzkra kvenna
Til Bandalags kvenna ...................
Til kvenréttindafélags íslands .. ..
Til vörumerkjaskrásetjara ..........
Handa Ungmennafélagi íslands, til efiingar iþrólta 
og skóggræðslu ...........................

Félagið gefi landsstjórninni skýrslu um, hvernig 
fénu er varið.
Til Bandalags skáta...............................................................
Til Dýraverndunarfélags íslands, til dýraverndunar- 
starfsemi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Laun húsagerðarmeistara................... .............................
Til leiðbeiningar um húsagerð til sveita, á móti bygg-
ingar- og landnámssjóði.......................................................

enda greiðist engin borgun fyrir Ieiðbein'ngarnar.

Flyt ...

1575510
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kr. kr.

Flntt ... 1651810
43. Til Hjálpræðishersins i Reykjavik, byggingarstyrkur

til gistihúss, siðari greiðsla .............................................. 5000
44. Til mælinga og rannsókna á vatnasvæði Þverár og

&fk&fflj ðts • • • • •• ••• ••• ■•■ ••• ••• ■•• ••• ••■ 10000
45. Til mælinga og rannsókna á vatnasvæði Hornafjarðar-

fljóts og Hólmsár (fyrri greiðsla)...................................... 4000
46. Til ræktnnarvegar i Vestmannaeyjum, siðari greiðsla 6000
47. Til þess að gera laxastiga i Lagarfoss, J/« kostnaðar,

&llt &ð ••• ••• •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 3300
48. Til að rannsaka til fnllnnstn og gera laxgengan far-

veg Blöndn nndan Enni, */, kostnaðar, allt að............ 2000
49. Til Þórðar Flóventssonar, til leiðbeiningar nm laxa-

og silangablak ••• ••• ••• •■• ••• ••• ••■ ••• ••• 1800
50. Gjöld vegna laga nm skipnlag bæja og sjávarþorpa... 8000
51. Til vatnsrennslismælinga....................................................... 2000

Samtals ... ............ 1699910

17. gr.
Til almennrar styrktarstarfsemi er veitt:

kr. kr.

1. Styrkur til berklasjúklinga ... ......................................
Þar af til greiðsln legnkostnaðar Eiðs Kvarans er-

lendis, 5 kr. fyrir legndag, þó ekki yfir 1500 kr.

800000

2. Gjöld samkvæmt lögnm nr. 61 1921, nm breyting á
fátækralögnm, 77. og 78. gr........................ .................... 60000

3. Styrknr til sjúkrasamlaga ..............................................
Af þessnm lið má greiða sjúkrasamlagi Hins isl. 

prentarafélags styrk í samræmi við styrk til annara 
sjúkrasamlaga.

4. Til styrktarsjóðs verkamanna- og sjómannafélaganna
i Reykjavík... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

7000

3500
5. Til sjúkra- og styrktarsjóðs vitavarða............................. 500
6. Til slysatryggingar ............................................................... 10000
7. Til slysavarna, allt að .......................................................

enda sé stjórnarráðinn send skýrsla nm starfsemina.
14000

Flyt .. • • • • • • 895000
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kr. kr.

Flutt ... 895000
8. Til að hjálpa nauðstöddum íslendingum erlendis 1000
9. Til bjargráðasjóðs ............................................................... 24000

lú. Tillag til ellistyrktarsjóða....................................................... 45000
11. Til Stórstúku íslands, til bindindissfarfsemi ............ 10000
12. Til Rauðakrossfélags íslands.............................................. 1000
13. Til slysatryggingarsjóðs félagsins Dagsbrúnar ............ 500
14. Til sjúkrasjóðs Fellshrepps .............................................. 300
15. Til sjúkrasjóðs Hofshrepps .............................................. 400
16. Til styrktar- og sjúkrasjóðs verkakvennafélagsins

Framsóknar i Reykjavík...................................................... 500
17. Til sjúkrasjóðs Félags járnsmiðanema i Reykjavik ... 200
18. Til styrktarsjóðs sjómannafélags Vestmannaeyja . ... 500
19. Til sjúkrasjóðs verkamannafélagsins Drifanda i Vest-

mannaeyjum................. • ........................................................ 500
Fjárveitingarnar undir 13.—19. tölul. eru bundnar

þvi skilyrði, að jafnmikið fé að minnsta kosti komi
annarsstaðar að og að stjórnarráðinu sé send skýrsla
um starfsemina.

20. Til sjúkrasjóðs verkamannafélags Akureyrar ............ 300
21. Til sjúkrasjóðs verkakvennafélagsins Einingar á Akureyri 150
22. Til Ellibeimilisins Grundar Rvík, byggingarstyrkur ... 10000
23. Til gamalmennahælis á tsafirði ................. .................... 1000
24. Til gamalmennahælis á Seyðisfirði.................................. 1000
25. Tillag til Alþjóðabjálparsambandsins (International

Relicf Udiod) ••• ••• ••• ••• ••• ••• ■•• ••■ ••• 1000
26. Til Sesselju Sigmundardóttur, til þess að koma upp

heimiii fyrir veikluð eða vanrækt börn i samvinnu
við Barnaheimilisnefnd kirkjunnar................................... 5000

Samtals ... ............ 997350

18. gr.
Til eftirlauna og styrktarfjár er veitt:

kr. kr.
I. Samkvæmt eftirlaunalögum:

a. Embættismenn ............................................................... 36439,64
b. Embættismannaekkjur og börn ............................. 17457,65
c. Prestsekkjur ............................................................... 5977,44

Flyt ... 59874,73
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kr. kr.

Flutt 59874,73
d. Lífeyrir samkvæmt lögum nr. 49 1923 ............ 2500,00
e. — — — — 51 1921 1000,00

II. Styrktarfé og eftirlaun, auk Iögboðinna eftirlauna: 63374,73
a. Embættismenn:

1. Til Sigurðar Magnússonar læknis ... 600,00
2. — Sigurðar Kvarans héraðslæknis 405,00
3. — Þorvalds Pálssonar læknis............ 300,00

1305,00
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. — Rannveigar Tómasdóttur.................. 600
9. — Önnu Gunnlaugsson........................... 900

10. — Krislbjargar Marteinsdóttur ............ 1200
11. — Kristinar Jacobson ............................. 600
12. — Guðnýjar Jónsdóttur .................... 400
13. — Kirstinar Þ. Blöndal .................... 300
14. — Guðlaugar Magnúsdóttur.................... 2000
15. — 2 barna hennar ............................. 200
16. — Rögnu Gunnarsdóttur læknisekkju 600
17. — Jenny Forberg..................................... 600
18. — Ástu Hallgrimsson ............................. 600
19. — Ástu Einarson..................................... 600
20. — Aðalbjargar Sigurðardóttur ............ 1200
21. — Dómbildar Jóbannsdóttur ............ 1200
22. — Önnu Þorgrimsdóttur læknisekkju,

600 kr., auk 100 kr. með bverju
barni hennar i ómegð .................... 1300

23. — Soffiu Johnsen læknisekkju ............ 500
24. — Kristinar Þórarinsdóttur læknisekkju 400
25. — Sigriðar Blöndal læknisekkju............ 300

Flyt ... 16725 1305,00 63374,73
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kr. kr.

Flnlt 16725 1305,00 63374,73
26. Til Hrefnn Einarsdóttnr læknisekkjc

600 kr., ank 100 kr. með einn barni
í ómegð ••• ••• ••• ••• ••• ■ •• 700

17425,00
c. Uppgjafaprestar:

1. Til Stef&ns M. Jónssonar ... ... • •• 325,00
2. — Gnðlangs Gnðmnndssonar... • •• 500,00
3. — Bjarna prófasts Einarssonar ... 780,00
4. — Signrðar prófasts Gnnnarssonar . 662,25
5. — Gnttorms Vigfússonar............ • •• 600.00
6. — Björns Þorlákssonar ............ • •• < 208,00
7. — Stefáns Jónssonar ............ • •• 370,00
8. — Jóns Þorsteinssonar ............ • •• 390,00
9. — Jóns Árnasonar .................... • • • 445,00

10. — Þórðar Ólafssonar • «.• 370,00
11. — Páls Stephensens................... • •• 355,00
12. — Helga P. Hjálmarssonar ... ••• 475,00
13. — Einars Jónssonar, sjá tjárl. 1930 3000,00

8480,25
d. Prestsekkjnr:

1. Til Anðar Gisladóttnr • •• 300,00
2. — Bjargar Einarsdóttnr............ • •• 500,00
3. — Gnðrúnar Bjömsdóttnr ... 300,00
4. — Gnðrúnar J. Jóhannesdóttnr • •• 300,00
5. — Gnðrúnar Ólafsdóttnr............ • •• 300,00
6. — Gnðrúnar Pétnrsdóttnr • •• 300,00
7. — Gnðrúnar Torfadóttnr «•• 300,00
8. — Ingnnnar Loftsdóttnr............ ... 300,00
9. — Hlifar Bogadóttnr, 300 kr. ank

100 kr. með hverjn bami hennar,
sem er i ómegð ... ............ ... 600,00

10. — Jóhönnn S. Jónsdóttnr • •• 300,00
11. — Kirstinar Pétnrsdóttnr . ... • • 1 300j)0
12. — Sigrúnar Kjartansdóttnr • •• 300,00
13. — Steinnnnar Pétnrsdóttnr ... • •• 300,00
14. — Ragnhildar Gfsladóttnr frá Ey vind-

srhólum ••• •*• ••• ••• .*•• . •• • 300,00
15. — Sigriðar Halldórsdóttnr Jónsson 300,00
16. — Gnðlangar Vigfúsdóttnr • •• 209,20
17. — Ingibjargar Magnúsdóttnr ... ... 157,90

Flyt • • • 5367,10 27210,25 63374,73
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kr. kr.

Flntt ... 5367,10 27210,25 63374,73
18. Til Guðfinnu Jensdóttur .................... 183,04
19. — Gnðrúnar Sigurðardóttur ............ 181,07
20. — Guðbjargar Hermannsdóttur 181,70
21. — Þórunnar Bjarnadóttur ............ 155,56
22. — Guðrúnar S. Jónsdóttur ............ 250,00
23. — önnu Stefánsdóttur ... ............ 200,00
24. — Helgu Skúladóttur 227,06
25. — Guðriðar Ólafsdóttur.................... 164,26
26. — Guðriðar Helgadóttur, ekkju Jóh.

L.L. Jóhannssonar, 132 kr., auk 100 
kr. með hverjubarnihennariómegð 432.00

27. — Arndísar Pétursdóttur.................... 137,90
28. — Guðnýjar Þorsteinsdóttur ............ 173,56
29. — Valgerðar K. Gnðmundsdóttnr frá

Grenivik .................... ............ 135,37
30. — Jakobinu Sigurgeirsdóttur frú Borg 157,44
31. — Kamillu Briem ............................. 170,57
32. — Kristinar Jónsdóttur prófastsekkju

& BrjódsIsbIk. • •• • •■ ••• •■• ••■ 300,00
8416,63

e. Kennarar, kennaraekkjur og börn:
1. Til önnu Ásmundsdóttur • •• 300,00
2. — Guðlaugar Zakariasdóttur • • • 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. — Einars Hávarðssonar • •• 150,00

10. — Elisabetar Jónsdóttur • •• 300,00
11. — Ragnheiðar Torfadóttur ... • •« 400,00
12. — Páls J. Árdals ... ............ • • • 800,00
18. — Jóhannesar Sigfússonar ... *• • 1800,00
14. — Ásdisar Þorgrimsdóttur 300 kr.,

auk 100 kr. með hveriu barni
bennar í ómegð.................... « • • 700,00

15. — Sigurjóns Rögnvaldssonar... • • • 200,00
16. — Astn Magnúsdóttur kennaraekkju 200,00

Flyt ...

7160.00

42786.88 63374.73
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kr. kr.

• Flutt ... 42786,88 63374,73
f. Póstmenn, póstar og ekkjur þeirra:

1. Til Guðm. Kristjánssonar .................... 300
2. — Böðvars Jónssonar............................. 300
3. — Þóru Matthiasdóttur .................... 300
4. — Vigdísar Steingrimsdóttur ............ 300
5. — Þórunnar Sigurðardóttur, ekkju

Halldórs Bjarnasonar pósts............ 200
6. — Jens Þórðarsonar ............................. 300
7. — Friðríks Möllers ............................. 1200
8. — Aninu Arinbjarnardóttur ............ 200
9. — Eliesers Eirikssonar ............ 200

10. — Krístjáns Jóhannessonar, Jódisar-
StOðUHl • • • • ■ • ••• ■■• ••• ■■• 300

11. — Jóhannesar Þórðarsonar ............ 300
12. — Guðm. Kristjánssonar .................... 300
13. — Stefáns Stefánssonar, Eskiflrði ... 600
14. — Fríðríks Klemenzsonar.................... 2000
15. — Óla P. Bióndals ............................. 1800
16. — Kristjáns Blöndals............................. 1000
17. — Böðvars Sigurðssonar pósts 300
18. — Einars Árnasonar, fyrrum pósts ... 200
19. — Steindórs Hinrikssonar pósts 300
20. — Ólafs ólafssonar pósts.................... 200
21. — Haildórs Benediktssonar pósts ... 200
22. — Ragnheiðar Bjarnadóttur, ekkju

Þorleifs Jónssonar.................... 1000
23. — Friðriks Jónssonar pósts ... ... 450
24. — Einars Ólasonar fyrrum pósts ... 300
25. — Þórodds Bjarnasonar pósts............ 600
26. — Sigriðar Guðmundsdóttur, ekkju

Böðvars Þorlákssonar .................... 300
13450,00

e. Rithöfundar:
1. Til Indriða skrifstofustjóra Einarssonar 3500
2. — Valdimars Briems............................. 1200
3. — Ólafar Sigurðardóttur frá Hlóðum 500
4. — Einars Hjörleifssonar Kvarans ... 3000
5. — Þorsteins Gislasonar .................... 2000
6. — Guðmundar Fríðjónssonar ... ... 1500
7. — dr. Helga Péturss ............................. 4000
8. — Kristínar Sigfúsdóttur skáldkonu... 1000

Flutt ... 16700 56236,88 63374,73
157AlþL 1930. A. (42. löggjafarþing).
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kr. kr.

Flntt ... 16700 56236,88 63374,73
9. Til Einars Benediktssonar.................... 4000

10. — Stefáns frá Hvftadal .................... 1200
11. — Jakobs Thorarensens .................... 1000
12. — Signrjóns Friðjónssonar ............ 1000
13. — Guðmundar Kambans .................... 2000

25900,00
Ekkjur og bðrn skálda og rithöfunda:

1. Til Jakobfnn Pétnrsdóttnr................. 200,00
2. — Guðrúnar Jónsdóttur.................... 300,00
3. — Arnbjargar Einarsdóttur ............ 300,00
4. — Guðrúnar Sigurðardóttur ... 300,00
5. — Ólfnu Þorsteinsdóttur.................... 300,00
6. — 1 barns hennar ............................. 100,00 1
7. — Valgerðar Arnljótsdóttnr ............ 600,00
8. — Eleanor Sveinbjörnsson ............ 1200,00

3300,00
Ýmsir starfsmenn og ekkjur:

1. Til Petren Jónsdóttnr 300 kr., og að
anki 100 kr. með barni bennar,
sem er i ómegð ............................. 400

2. — Kristinar Signrðardóttnr júbil-
Ijósmóður ••• •■• ••• ••• ••• ••• 500

3. — Matthildar Þorkelsdóttnr júbil-
Ijósmóður •■• ■•■ ••• ••• ••• ••• 500

4. — Þórdisar Sfmonardóttnr júbilljós-
móður ••• ••• ••• ••• ••• ••• 500

5. — Jakobínu Sveinsdóttnr júbilljós-
roóður »• • ••• ••• ••• ••• ••• 500

6. — Oddnýjar Gnðmnndsdóttnr, júbil-
ljósmóðnr.............................................. 500

7. — Þórnnnar Gfsladóttnr Ijósmóðnr ... 500
8. — önnu Þorsteinsdóttnr Ijósmóðnr... 400
9. — Kristfnar Jónasdóttnr Ijósmóðnr... 300

10. — Nikólfnu Björnsdóttnr ljósmóðnr... 300
11. — Signrfljóðar Einarsdóttnr ljósmóðnr 300
12. — Jórnnnar Guðmnndsdóttnr Ijós-

roóður ••• ••• ••■ ••• >•• ••• 300
13. — Margijetar Grfmsdóttnr Ijósmóðnr 200
14. — Kristfnar Gnðmnndsdóttnr Ijósm. 200

Flyt ... 5400 85436,88 63374,73
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kr. kr.

Flntt ... 5400
15. Til Hólmfriðar Fríðflnnsdóttnr ljós-

móðnr .............................................. 200
16. — . Áslangar Bjarnadóttnr ljósmóðnr 300
17. — Ingibjargar Jónsdóttnr Ijósmóðnr 300
18. — Jakobfnn Jensdóttnr .................... 300
19. — Hildar Jónsdóttnr Ijósmóðnr 300
20. — Signrveigar Jónatansdóttnr ljós-

móðnr .............................................. 300
21. — Gnðrónar Gnðmnndsdóttnr ljós-

móðnr .............................................. 30Ó
22. — Halldórn Metúsalemsdóttnr Ijós-

móðnr .................... .................... 300
23. — Jensinn Pálsdóttnr ljósmóðnr 200
24. — Margrétar Jónsdóttnr ljósmóðnr ... 200
25. — Gnðrnnar Jónasdóttnr Ijósmóðnr 200
26. — Gnðrnnar Magnúsdóttnr Ijósmóðnr 200
27. — Grón Jónsdóttnr Ijósmóðnr............ 200
28. — Þnriðar Jónsdóttnr ljósmóðnr ... 300
29. — Hólmfriðar Björnsdóttur, ekkjn

Gnðm. Hjaltasonar............................. 300
30. — Páls Erlingssonar ............................. 1200
31. — Erlends Zakaríassonar.................... 300
32. — Kristins Jónssonar, vegavinnnstjóra

á Aknreyri ...................................... 300
33. — Einars Gnðmundssonar, fyrrnm

vegavinnustjóra ............................. 300
34. — Gnðlangar Jónsdóttnr, ekkjn Jóns

sildarmatsm. Stetánssonar ............ 200
35. — Jakobs Björnssonar fyrv. sildar-

matsmanns ..................................... 1600
36. — Gests Gnðmnndssonar, fyrrnm vita-

varðar .............................................. 400
37. — Vigfúsar Signrðssonar, fyrrnm vita-

varðar • ■■• • •• •■• • ■■ ■•• ••• 300
38. — Sigfúsar Sigfússonar frá Eyvindará 800
39. — Steinnnnar Sigurðardóttnr, ekkju

Magnúsar Vigfússonar .................... 600
40. — Margrjetar Jónsdóttnr, ekkjn Pórð-

ar vitavarðar Þórðarsonar ............ 300

Flyt ... 15600

85436,88

85436,88

63374,73

63374,73
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kr. kr.

41.

42.
43.
44.
45.

46.
47.

49.
50.

51.

52.
53.

54.

55.

Flntt ...
Til Ágústu Ólafsdóttur, ekkju Magnús- 

ar Gunnarssonar .............................
— Halldórn Pétnrsdóttnr Briem . ...
— Kristjönn Benediktsdóttur ............
— Bjargar Guðmundsdóttur ............
— Guðbjargar A. Þorleifsdóttnr i

Mnlakoti ... ... ... ... ... ...
— Henriette Kjær......................................
— Helgn Ófeigsdóttnr, ekkjn Árna Za-

kariassonar ... ... ... ... ...
— Gnðrnnar Egilson, 2000 kr., ank

100 kr. með hverju barni hennar i 
ómegð ... ... ... ... ... ...

— Gnðjóns Gnðlangssonar....................
— önnn Bjarnadóttnr, ekkjn Hjálmars

Lárnssonar ... ... ... ...

15600

300
600
400
400

400
600

400

2400
1200

300
— Jóhannesar Jörnndssonar hafnsögn-

manns, Hrisey...................................... 300
— Halldórn Þórðardóttnr.................... 600
— Vigdisar Bergsteinsdóttnr fyrv. spit-

alaráðskonn ...................................... 300
— Sigriðar Magnúsdóttnr hjúkrnnar-

konu ... ... ... ... ... ... ... 500
— Jónínn Marteinsdóttnr hjúkrnnar-

konn....................................................... 300
56. — Gnðleifar Erlendsdóttnr fyrrv.

hjúkrnnarkonn.................................... 300
57. — Signrðar Pétnrssonar fangavarðar 1000
58. — Ragnheiðar Erlendsdóttnr, ekkjn

Valdimars Daðasonar tollþjóns ... 300
59. — Snsie Briem, ekkjn Halldórs Briems 800
60. — Gunnlangs Indriðasonar veðnrfræð-

Á styrkveitingar i II. a.—i. greiðist dýrtiðar- 
uppbót eftir reglnm lannalaganna.

j. Til ekkjn Jóhanns skálds Sigmjónssonar ............
k. Lifeyrír hjónanna & Staðarfelli..................................

III. Dýrtiðarnppbót á fjárhæðimar i I. og II. a.—i. ...

Samtals

85436,88

27700,00

1000,00
3000,00

63374,73

117136,88
70604,64

251116,25
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19. gr.
Til óvissra útgjalda ern veittar 100000 kr.

20. gr.
Til lögboðinnar fyrirframgreiðslu ern veittar 10000 kr.

21. gr.
Til gjalda irið 1931 er veitt:

Samkvæmt 7. gr. ••• ••• ••• ••• ••• 1273138,00
— 8. — • •• ••• ••• ••• ••• 60000,00
— 9. — • •• .................... ... 229200,00
— 10. — ... . ................ . ••• 387300,00
— 11. — A. 833600,00
— 11. — B. 186000,00

1019600,00
— 12. _ • • • ............................. 585515,00
— 13. — A. ... 527300,00
— 13. — B. ... 1014850,00
— 13. — C. 375200,00
— 13. — D. 407500,00
— 13. — E. 70000,00
-— 13. — F. ... 1628000,00
— 13. — G. 281000,00

4303850,00
— 14. - A. 301450,00
— 14. — B. ... 1308125,00

1609575,00
• — 15. — • • • ... ............ 289110,00

— 16. — • • • ............ ... 1693910,00
— 17. — • • • 997350,00
_ 18. — • • • ... .......... . 251116,25
— 19. — • • • l••• ••• ••« ••• 100000,00
-— 20. — • • • ............................. 10000,00

---------------------— kr. 12809664,25

En tekjnr eru áætlaðar:
Samkvæmt 2. gr................................................... 12440000,00

-• 1 3« “" ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 34600,00
- 4« ■ ••• ••• •• ••• ••• ••• ••• 112000,00
— 5. — ...................................................... 170000,00

12756600,00

Tekjnhalli kr. 53064,25
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22. gr.
Stjórninni er heimilt:

I. Að greiða Eimskipafélagi Islands allt að 85000 kr. styrk, ef nauðsyn krefnr. 
II. Að greiða að helmingi halla þann, sem verða kann á tilraunum Sambands 

ísl. samvinnufélaga af að senda frosið kjöt á erlendan markað hanstið 1930, 
miðað við verð það, er framleiðendnr fá fyrir saltað kjöt. Tilraunin sé fram-
kvæmd í samráði við landsstjórnina.

III. Að veita styrk i eitt skipti fyrir öll til þess að koma á stofn osta- og smjör- 
bónm, sem nemi allt að ’/* ktofnkostnaðar. Styrknrinn sé því aðeins 
greiddnr, að fyrirtækið sé fullbúið til starfræksln.

IV. Að greiða séra Kjartani Helgasyni fyrrv. prófasti i Hrnna fnll prestslann.
V. Að veita Halldóri Arnórssyni umbúðasmið eftirgjöf á eftirstöðvum af við-

lagasjóðsláni, 5500 kr.
VI. Að veita eftirgjöf á eftirstöðvnm af viðlagasjóðsláni Ostagerðarfélags Ön- 

firðinga, kr. 9141,67.
VII. Að lána Finni Jónssyni tnálara allt að 10000 kr. til þess að byggja sér 

vinnnstofn, gegn tryggingn, er stjórnin teknr gilda.
VIII. Að ábyrgjast allt að 48000 kr. húsakanpalán fyrir kvennaskóla Reykjaviknr, 

gegn þeirri tryggingu, er stjórnin teknr gilda.
IX. Að ganga í ábyrgð fyrir allt að 90000 kr. láni fyrir samvinnnfélag Eskfirð- 

inga, til kaupa á fiskiskipnm, enda nemi lánið eigi meira en ’/* af kaup- 
verði skipanna fnllbúinna til fiskveiða. Lánið skal tryggt með sjálfskuldar- 
ábyrgð félagsmanna og ábyrgð Eskifjarðarhrepps og Snður-Múlasýslu. For- 
stöðnmaðnr félagsins og annar endnrskoðandi sknlu samþykktir af rikis- 
stjórninni. Taka verðnr lánið í innlendri lánsstofnnn eða innanlands.

X. Að ábyrgjast lán til Síldareinkasöln Islands. Sknlu þau lán endnrgreiðast 
að fullu áðnr en nokkrum sildareiganda verður greitt rneira en 18 kr. á 
tnnnu af saltsild, að meðtöldu andvirði umbúða og verkunarkostnaði, eða 
tilsvarandi npphæð fyrir öðruvísi verkaða sild. Ábyrgð rikissjóðs gildir 
til ársloka 1931 og skal aldrei nema hærri upphæð en svo, að hún og 
varasjóðnr einkasölnnnar á hverjnm tima nemi samtals 500 þús. kr.

23. gr.
Stjórn Landsbankans veitist heimild til að greiða Steinnnni Kristjáns- 

dóttur, ekkju Alberts Þórðarsonar bankabókara, 500 kr. 1931, svo og uppbót á 
þá fjárhæð, eftir sömn regln og bankinn veitir hana á laun starfsmanna sinna, 
og að gieiða Birni Kristjánssyni nppbót á eftirlaun hans, eftir sömu reglu.

Stjórninni er heimilt að greiða Þóru Beck, ekkjn Þórólfs Becks skipstjóra, 
eftirlann eftir svipnðnm reglnm og Eimskipafélag íslands greiðir ekkjnm skipstjóra 
sinna, og sé upphæðin færð á útgerðarreikning Esju.

Stjórninni er heimilt að endurgreiða Steinþóri Guðmundssyni fýrrv. skóla- 
stjóra iðgjöld þau, er hann hefir greitt i lífeyrissjóð barnakennara.

Stjórninni er heimilt, að fenginni reynslu, að kanpa 2 snjóbifreiðar, til 
flntninga á Holtavörðnheiði og Fagradal.
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24. gr.
Ef lög þan verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1930 og 

hafa í för með sér tekjnr eða gjöld fyrir rikissjóð, breytast fjárhæðirnar tekjn- 
og gjaldamegin samkvæmt þeim lögnm.

AUar þær fjárveitingar, sem eigi ern ákveðnar í lögnm, öðrnm en fjár- 
lögnm, tilskipnnnm, konnngsúrsknrðnm eða öðrnm gildandi ákvörðnnnm, gilda 
aðeins fyrir fjárhagstfmabilið.

Nd. 470. Frumvarp

til fjáraukalaga fyrír árið 1929.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1- gr.
Til viðbótar við gjöld þau, sem veitt eru í fjárlögum fyrir 1929, eru 

veittar samkv. 2.-9. gr. hér á eftir kr. 606109,28.

1.
2.

3.
4.

2. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 11. gr. er veitt: kr.

Til undirbúnings rikisprentsmiðju..........................

3. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 12. gr. er veitt:

Til radio-móttökutækja handa Laugarnesspitala.. 1079,00
Húsaleiga dr. Helga Tómassonar frá september
1928 til maf 1929......................................................... 1753,63
Til viðgerðar á húsinn nr. 12 i Kirkjustræti ... 7000,00
Kostnaður vegna mænnsóttar.................................. 3000,00

kr.
3374,34

12832,63

4. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 13. gr. er veitt:

1. Tii umbóta og breytinga á pósthúsinu á ísafirði 25592,08
2. Til póst- og simahúss i Neskaupstað................. 17041,20
3. Til aðgerðar á akbraut að Kristnesbælinu.........  300,00

42933,28

5. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 14. gr. er veitt: 

1. Til aðgerðar á búsum á Bergþórshvoli........... 441,86

Flyt 441,86 59140,25
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kr.
Flutt 441,86

2. Til aðgerða á prestssetrinú i Vallanesi. 3000,00
3. Kostnaður við uppfyllingu á kirkjugarði i Rvik 11801,90
4. Álag á Presthólakirkju .......................................... 1500,00
5. Styrkur til húsmæðraskóla í Pingeyjarsýslu ... 7000,00
6. Aðgerð og breytingar á Menntaskólanum .......... 26000,00
7. Aðgerð skólahússins á Eiðum........... 10000,00
8. Til bændaskólans á Hvanneyri ......................... 2280,43
9. Styrkur handa Hallgrími Porbergssyni, til að 

rannsaka nokkur skólamál i Noregi og Danmörku 1000,00
10. Til aðgerðar á Kennaraskólanum.......................... 2000,00
11. Styrkur til rekstrar Laugarvatnsskóla.................. 3000,00
12. Til Laugaskóla: Byggingarstyrkur.......................... 5000,00
13. Til sama skóla fyrir gólfdúka.................................. 2722,21
14. Til Knattspyrnufélags Reykjavikur, styrkur til

umbóta á nýkeyptu húsi félagsins.......................... 2000,00

kr.
59140,25

77746,40

6- gr-
Til viðbótar við gjöldin i 15. gr. er veitt:

1. Styrkur til Guðm. Kambans ........... ................. 2400,00
2. Til listasafnshúss Einars Jónssonar, fyrir girð-

ingarefni......................................................... d. kr. 1248,90
3. Til eirsteypu af ýmsum myndnm i listasafni

Einars Jónssonar.......................................... d. kr. 2800,00
4. Styrkur handa söngkór til Danmerkurferðar ... 7500,00
5. Styrkur handa glímumönnum til Pýzkalandsfarar 2000,00

15948,90

7. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 16. gr. er veitt:

1. Til sjómælinga á Húnaflóa ..........   51537,30
2. Til húsaleigu, Ijósa og hita i teiknistofu húsa-

meistara rikisins........................................................... 4278,97
3. Til Skeiðaáveitunnar ... ......................................... 6000,00
4. Til flugferða.................................................................. 32000,00
5. Til trjáplöntunar við ýmsar opinberar byggingar 1982,31

95798,58

8. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 18. gr. er veitt:

1. Til frú Dómhildar Jóhannsdóttur, ekkju Magn-
úsar Kristjánssonar ráðherra................................... ...........1680,00

Flyt 1680,00 248634,13
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1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8. 
9.

10.
11.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

Flutt
kr.

1680,00
Til frú Ragnheiðar Bjarnadóttur, ekkju Þorleifs 
Jónssonar póstmeistara, frá 1. mai .................. 933,32
Til frú Sigríðar Blöndal, ekkju Björns Blöndals, 
fyrrv. héraðsl................................................................. 420,00
Til Jakobs Björnssonar, fyrrv. síldarmatsmanns,
frá 1. marz til, 31. des. ..........................................
Til Sigurðar Péturssonar, fyrrv. fangavarðar, frá
1. júli ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

1866,66

700,00
Til frú Halldóru Þórðardóttur, ekkju Gisla Guð- 
mundssonar gerlafræðings, frá 1928 ........... 1030,00
Til Sig. H. Kvarans, fyrrv. héraðsl., frá 1. júni... 330,71
Til frú Kristbjargar Marteinsdóttur, ekkju Sig- 
urðar Jónssonar ráðherra, frá 1. júní.................. 490,00
Til frú Guðríðar Helgadóttur, ekkju sira Jóhs.
L. L. Jóhannssonar, frá 1. april .......................... 453,60
Til ungfrú Sigriðar Magnúsdóttur, hjúkrunarkonu, 
flrá 1. okt, ... ... ... ... ... ... ... ... 175,00

kr.
248634,13

9. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 19. gr. er veitt: 

Kostnaður við för 5. bekkinga Menntaskólans til 
Hornafjarðar... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Greiðsla til hátiðanefndar Alþingis lil undirhún-
ings hátiðarinnar.........................................................
Tii Magnúsar Torfasonar sýslumanns, til utan- 
farar... ... ... ... ... . *. ... ... ... ... ...
Greiðsla til húsameistara, vegna alþingishátiðar- 
innar, til flutnings og byggingar húsa á Þingvöll- 
um o. fl • •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Ýmislegur kostnaður á Þingvöllum..................
Greiðsla til vegamálastjóra, til ýmsra aðgerða á
Þingvöllum vegna alþingishátiðarinnar..................
Kostnaður við vegagerð á Þingvöllum..................
Til undirbúnings lögskipaðrar réttritunar ...........
Til útgáfu rikisgjaldaskýrsina árin 1925 og 1927
Til kostnaðar við kirkjumálanefnd........................
Til greiðslu á tunnutolli 1919..................................

2500,00

128126,00

3000,00

65690,24
23546,00

39567,47
10950,00

1000,00
6756,00
7100,00

61160,15

Alþt. 1930. A, (42. lðggjafarþing).

8079,29

349395,86

Samtals... 606109,28

158
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Ed. 471. Nefndarálit

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 38, 11. júlí 1911, um lækningaleyfi.

Frá minni hl. allsherjarnefndar.

Nefndin hefir leitað álits landlæknis um frv. þetta. Upplýsir hann, að nú 
sem standi vanti lækna i Flateyjarhérað og Reykhólahérað og verði ekki sagt, að 
það stafi af læknaskorti og myndi það þvi óneitanlega verða til hagnaðar fyrir 
almenning, ef frv. yrði að lðgum, þar sem það myndi þá miklu sjaldnar koma 
fyrir, að héruð stæðu læknislaus.

Hinsvegar telur hann mjög athugaverða annmarka vera á nýmæli því, 
sem frv. hefir inni að halda.

Þannig virðist honum ógerningur að heimta af nýjum kandidat, að hann 
fari i læknishérað rétt i bili, sem læknir hefir flutzt úr og tekið með sér lækn- 
isáhöld sin og lyfiabirgðir, þvi það myndi ógerningur fyrir fátækan og ef til vill 
stórskuldugan ungan mann að fá til umráða fjárhæð þá — mörg þúsund krón- 
ur —, sem þarf til þess að kaupa þegar í stað öll nauðsynleg læknisáhöld, lyfja- 
birgðir og lyfsölnáhöld.

Pá væri það og hart aðgöngu fyiir hlutaðeigandi ungan kandidat, sem 
byrjaður væri á framhaldsnámi i öðrum löndum, að vera kallaðnr heim fyrir- 
varalaust, til þess að þjóna læknishéraði i bili, en til þess felist heimild í frv.

Pá sé og hart fyrir ungan lækni, sem hefir aflað sér sérmenntunar i út- 
löndum og komið svo heim aftur og sett sig niðnr sem starfandi læknir í ein- 
hverjum kaupstað eða kauptúni, að vera kannske allt í einu sendur i eitthvert 
fjarlægt læknishérað til þess að gegna þvi i bili.

Loks telur landlæknir það munn vafalaust af flestum verða talið misrétti 
að leggja sérstaka kvöð á læknastéttina eina, án þess að um leið séu lagðar ein- 
hverjar áþekkar kvaðir á aðra, er likt stendur á um, t. a. m. lögfræðinga, kenn- 
ara og guðfræðinga.

Þá hefir nefndinni borizt mótmælaskjal gegn framgangi frv., undirskrifað 
af 58 læknisnemum, af þessum ástæðum:

1. Að i frv. felist kúgun við læknastéttina, sem ekki sé beitt við aðra starfs- 
menn rikisins, og auk þess sé hinn mesti ójöfnuður, þar sem skylduvinnan 
komi aðeins niður á fánm kandidötum, en hinir slyppu við hana.

2. Að með þeim fjölda manna, sem hér nemi læknisfræði, telji þeir ástæðu- 
laust að óttast, að ekki fáist nægir læknar i öll héruð landsins, svo íramar- 
lega sem lifvænleg kjör séu i boði og sanngjörnum reglum sé fylgt við. em- 
bættaveitingar.

3. Að með frv. sé kandidötum gert erfiðara fyrir um siglingar til framhalds- 
náms, er sé skaðlegt fyrir læknastéttina i heild sinni.

4. Að skylduvinnan kæmi mjög hart niður á þeim, sem í hyggju hefðu að 
stunda sérfræðinám, en læknanámið sé orðið svo dýrt, að ekkert virðist mega 
lengja það að óþörfu, og flestir kandidatar að afloknu prófi stórskuldugir og
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hafi úr litlu fé að spila og geti þvi ekki aflað sér þess fjár, sem þnrfi til að 
geta gegnt læknisembætti i bili.

Það er nú vitanlegt, að það eru belzt rýrustu læknahéruðin og hin 
sömn, sem Iækna vantar I. Virðist mnn tiltækilegra að bæta læknishérnð þessi 
upp, t. a. m. með þvi að reisa þar læknisbústaði og leggja bérnðnnnm til lækn- 
isáhöld og lyfjaforða, heldnr en að leggja sérstaka þnnga og óviðnrkvæmilega 
kvöð á eina stétt landsmanna, enda ætti rikissjóði ekki að vera það nm megn, 
þar sem nm tiltölnlega fá læknahérnð er að ræða.

Ég get þvi ekki orðið háttv. meðnefndarmönnnm minnm samferða, er 
þeir leggja til, að frv. nái fram að ganga, þótt ég viðnrkenni, að brtt. þeirra við 
það dragi úr ókostnm þess, en leyfl mér að leggja til, að frv. verði fellt.

Alþingi, 9. april 1930.

Jóh. Jóhannesson.

Nd. 472. Nefndarálit

nm frv. til sjómannalaga.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin leggnr til, að frv. verði samþykkt óbreytt.

Alþingi, 9. april 1930.

Erlingnr Friðjónsson, Ingvar Pálmason, H. Steinsson.
form. fnndaskr., frsm.

Ed. 473. Nefndarálit

nm frv. til laga nm breyting á siglingalögnm, nr. 56, 30. nóv. 1914. s 

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin hefir það eitt við frv. þetta að athnga, að verði breytingar þær, 
sem með þvi ern gerðar á siglingalögnnnm, samþykktar, ásamt breytingnm þeim, 
sem leiða af samþykkt hinna nýju sjómannalaga, þá verða siglingalögin mjög ó- 
aðgengileg til notknnar, þar sem breytingar við þan verða þá i tvennum lögnm. 
Til þess að bæta úr þessn, telnr nefndin nauðsynlegt, að siglingalögin verði gefin 
út i einn lagi strax eftir að breytingarnar hafa hlotið staðfestingn. Vill þvi 
nefndin bæta ákvæði nm það efni inn i frv. og leggnr til, að það verði sam- 
þykkt með eftirfarandi
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BREYTINGU.

Á eftir 7. gr. komi ný grein, sem verðnr 8. gr., svo hljóðandi:
Þegar lðg þessi hafa öðlazt staðfestingn konnngs, skal fella þan inn i

meginmál siglingalaganna, nr. 56, 30. nóv. 1914, og jafnframt fella niðnr þær 
greinar siglingalaganna, sem nnmdar eru úr gildi með sjómannalögunum, og gefa 
siglingalögin út þannig breytt.

Alþingi, 10. april 1930.

Erlingnr Friðjónsson, 
form.

Ingvar Pálmason, 
fundaskr., frsm.

H. Steinsson.

Nd. 474. Lög

um fræðslumálastjórn.

(Afgreidd frá Nd. 10. april).

1- gr.
Kennslumálaráðaneytið hefir yfirstjórn allra kennslu- og skólamála.

2. gr.
Fræðslumálastjóri stýrir framkvæmdum i kennslu- og skólamálum. 

Hann sér um að gildandi lögum og fyrirmælum um fræðslumál sé hlýtt og 
heimtar allar nauðsynlegar skýrslur um skólahald i landinu.

Álits fræðslumálastjóra skal leitað um öll skólamál, sem undir fræðslu- 
málaráðuneytið falla. Þó er Háskóli Islands undanskilinn ákvæðum þessara 
laga.

Kennslumálaráðuneytið getur falið fræðslumálastjóra fuílnaðarafgreiðslu 
þeirra mála, sem ráðuneytið telur sig ekki þurfa að hafa bein afskipti af, enda 
sendi hann ráðuneytinu ársfjórðungslega skrá um þau mál, er þannig hafa 
verið afgreidd.

Nánar skal ákveða i reglugerð um skyldur og störf fræðslumálastjóra.

3. gr.
Fræðslumálastjóri hefir að byrjunarlaunum 6000 kr., er hækka eftir 3, 

6 og 9 ár i þessari röð um 300 kr., 300 kr. og 400 kr. upp i 7000 kr., en 
skrifstofukostnaður greiðist eftir reikningi, samþykktum af ráðuneytinu.

4. gr.
Fyrír barnaskóla, héraðsskóla og gagnfræðaskóla skulu vera skólaráð.



Fræðslamálastjóri er formaður og framkvæmdarsijóri þeirra. I skólaráði sitja 
auk hans:

1. Fyrir héraðs- og gagnfræðaskóla: Einn maður kosinn af félagi héraðs- 
skólakennara og annar kosinn af föstum kennurum gagnfræðaskóla i 
kaupstöðnm.

2. Um skólaráð barnaskóla fer eftir lógum nr. 19 1928, um fræðslumála- 
nefndir.

Ráðuneytið setur reglugerð um kosningar, skyldnr og störf skólaráða.

5. gr.
Skólaráð gera tillögur til kennslumálaráðuneytisins um námsskrár, 

kennslubækur, kennsluáhöld og tilhögun prófa, hvert á sinu sviði.
Kostnaður við skólaráð telst til skrifstofukostnaðar fræðslumálastjóra. 
Skólaráðsmenn gegna störfum endurgjaldslaust.

6. gr.
Við barnaskóla skal vera kennslueftirlit. Til eftirlitsins skulu skipaðir 

hinir hæfustu barnakennarar, einn fyrir hvert eftirlitssvæði til fimm ára í 
senn. Eftirlitssvæði skulu einkum fara eftir sýslum og kaupstöðum, en þó 
má vikja frá þvi, þegar annað þykir hentara.

Eftirlitsmenn skulu a. m. k. einu sinni á ári koma i hvert skólahérað 
i sinu umdæmi, á þeim tima, sem kennsla fer fram, og senda skólanefnd og 
fræðslumálastjóra árlega skýrslu um fræðsluástand síns héraðs.

Eftirlitskennurum skal skylt áð halda þau próf, sem fræðslumála- 
stjórnin fyrirskipar, og veita leiðbeiningar um kénnslu og skólaskipun. Fræðslu- 
málastjórnin setur i reglugerð nánari ákvæði um starfsvið eftirlitskennara og 
störf þeirra.

7. gr.
Laun og ferðakostnaður eftirlitskennara barnaskólanna greiðist úr ri.kis- 

sjóði eftir þeim reglum, sem fræðslumálastjórnin setur. Launa- og ferðakostn- 
aðargreiðslur til þeirra mega ekki fara fram úr 15 þús. kr. á ári, og falla þá 
niður launagreiðslur úr rikissjóði til prófdómenda samkv. 18. gr. laga nr. 40 
1926, um fræðslu barna. Kostnaður, sem af prófum leiðir, greiðistbér eftir úr 
sveitar- eða bæjarsjóðum, enda skulu skólanefndir skipa prófdómendur.

8. gr.
Til kennslueftirlits við aðra skóla skulu settir skólafróðir menn um 

stundarsakir, eftir þvi sem fé er veitt til þess i fjárlögum.

9. gr.
Fræðslumálastjóri befir yfirstjórn kennslueftirlitsins og litur eftir skól- 

um sjálfur, eftir því sem ástæður leyfa.

10. gr.
Fræðslumálastjóri hefir yfirumsjón með þeim skólabókasöfnum og al-
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þýðubókasöfnum, námskeiðum og fyrirlestrum, er styrk fá úr rikissjóði, og 
heimtar um allt þetta árlegar skýrslur.

11. gr.
Fræðslumálastjóri skal árlega gefa út yfirlitsskýrslu um allt skóla- 

hald i landinu.
12. gr.

Lög þessi öðlast gildi þegar i stað. Jafnframt eru úr giidi numin 
ákvæði, er fara i bág við þessi lög.

Nd. 475. Frumvarp

til laga um gagnfræðaskóla.

(Eflir 2. umr. i Nd.).

1. gr.
1 Vestmannaeyjum, Hafharfirði, Reykjavik, tsafirði og Akureyri skulu 

vera gagnfræðaskólar. Heimilt er ennfremur landsstjóminni að láta efna 
til gagnfræðaskóla á Siglufirði og Norðfirði, þegar kaupstaðir þessir óska þess 
og uppfylla skilyrði þessara laga.

2. gr.
Markmið gagnfræðaskólanna er að veita ungmennum, sem lokið bafa 

fullnaðarprófi barnafræðslunnar, kost á að afla sér frekari hagnýtrar fræðslu, 
bóklegrar og verklegrar, gera þá nýtari þegna þjóðfélagsins og bæfa til að 
stunda nám i ýmsum sérskólum.

3. gr.
Stofnkostnaður gagnfræðaskólanna greiðist að þrem fimmtu hlutum 

af hlutaðeigandi bæjarfélagi, en að tveim fimmtu hlutum úr rikissjóði, enda 
samþykki kennslumálastjórnin skólastað, uppdrætti og lýsingu af skólahúsinu. 
Bæjarfélög þau, sem nefnd eru í 1. gr., skulu leggja til hæfilega skólalóð og* 
leikvöll endurgjaldslaust, en kennslumálastjórnin teikningu, ef þess er óskað.

gr.
Gagnfræðaskólar skulu vera samskólar fyrir pilta og stúlkur. Árs- 

deildir mega ekki vera færri en tvær. Auk þess má gagnfræðaskóli, með leyfi 
kennslumálastjórnar, hafa framhaldsnám hinn þriðja vetur i hagnýtum fræð- 
um, eftir þvi sem ákveðið er i reglugerð. Kennsla í hverri ársdeild má ekki 
standa skemur en sex mánuði (sbr. þó 16. gr.), og ekki lengur en sjö og 
hálfan mánuö.
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5. gr.
Inntökuskilyrði i 1. bekk gagnfræðaskólanna eru þessi: 1. Að hafa 

lokið fullnaðarprófi barnafræðslunnar. 2. Að vera ekki haldinn af næmum 
sjúkdómi. 3. Að vera 14 ára að aldri. Þó getur skólastjóri veitt undanþágu 
frá siðast talda skilyrðinu, ef honum virðist ástæða til, enda sé umsækjandi 
fullra 13 ára. Heimilt er og að ákveða i reglugerð próf i einstökum náms- 
greinum sem inntökuskilyrði. Ef fleiri sækja um inntöku i einhvern bekk 
gagnfræðaskóla en húsrúm leyfir, ræður prófeinkunn skólavist, sámkvæmt 
nánari fyrirmælum i reglugerð.

6. gr.
Kennslan skal miða að því að glæða námfysi nemenda og koma þeim 

til að starfa á eigin hönd, og skal um námsefni jafnan höfð hliðsjón af þvi, 
hvað ætla má að komi nemendum að gagni i lifinu. Sérstakt tillit skal taka 
til atvinnuhátta landsins og skólahéraðsins, einkum að loknu fyrsta árs námi.

Þessar námsgreinar skal kenna i gagnfræðaskólum: íslenzku og is- 
lenzkar bókmenntir, sögu, eitt Norðurlandamálanna eða ensku, landafræði, nátt- 
úrufræði, almennan reikning, ásamt undirstöðu i flatarmáli og rúmmálsfræði. 
Þau atriði félags- og lögfræði, sem mest koma við daglegu lifi. Ennfremur 
dráttlist, söng, iþróttir og hagnýt vinnubrögð.

Heimilt er skólastjórum að veita nemendum undanþágu frá einstökum 
námsgreinum, efnkum erlendum tungumálum, enda leggi þeir þá því meiri 
stund á önnur námsefni skólans, eftir því sem áhugi og hæfileikar benda til.

7. gr.
Eftir nám í fyrsta bekk skal ljúka ársprófi; eftir nám i öðrum bekk 

gagnfræðaprófi. Eftir nám í framhaldsbekk prófi þvi, sem reglugerð ákveður. 
Skólastjóri ræður skyndiprófum. Þau skulu vera skrifleg og fyrirvaralaus.

8. gr.
Kennarar gagnfræðaskólanna prófa hver i sinni kennslugrein og eru 

prófdómendur hver hjá öðrum við árspróf. Kennslumálaráðuneytið skipar 
prófdómendur við burtfararpróf, og velja þeir verkefnin við prófin.

9. gr.
Fimm manna skólanefnd hefir yfirumsjón hvers gagnfræðaskóla. 

Kýs bæjarstjórn með hlutfallskosningu fjóra menn til þriggja ára, en kennslu- 
málaráðuneytið skipar hinn fimmta, sem jafnframt er formaður, til jafnlangs 
tíma. Þó getur kennslumálaráðuneytið falið skólanefnd barnaskólanna umsjón 
gagnfræðaskóla, þegar bæjarstjórn óskar þess.

10. gr.
Hver skólanefnd semur reglugerð fyrir sinn skóla um kennslu, próf og 

annað, er lýtur að starfi skólans, en kennslumálastjórnin staðfestir. Skólanefnd
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skal vera i ráðum með skólastjóra um bóka- og áhaldakaup, annast fjárstjórn 
skólans og gera til kennslumálastjórnarinnar tillögur um skipun skólastjóra 
og ráðnÍDgu kennara.

11. gr.
Skólastjórar við gagnfræðaskólana skulu skipaðir af kennslumálaráðu- 

neytinu, að fengnum tillögum hlutaðeigandi skólanefndar. Fasta kennara 
ræður kennslumálaráðuneytið, að fengnum tillögum skólanefndar og skóla- 
stjóra. Heimilt er skólanefnd að segja kennara upp starfi með eins árs fyrir- 
vara. Auk skólastjóra er beimilt að ráða einn fastan kennara fyrir fyrstu 30 
nemendurna og úr þvi einn kennara fyrir hverja 30 nemendur eftir meðaltali 
siðustu 3 ára. 1 nýjum gagnfræðaskóla skal tala fastráðinna kennara ákveðin 
þrjú fyrstu árin af skólanefnd i samráði við kennslumálastjórnina.

Kennarar, sem ráðnir eru með föstum samningi, skulu kenna 27 stundir 
á viku, en skólanefnd ákveður kennsluskyldu skólastjóra, með samþykki 
kennslumálastjórnarinnar.

Skólastjóri setur stundakennara fyrir hvert skólaár, með samþykki 
skólanefndar.

12. gr.
Fyrir mánaðardvöl hvers reglulegs nemanda í gagnfræðaskóla skal 

greiða úr rikissjóði i skólasjóð 16 krónnr, gegn 24 króna lágmarksframlagi 
úr hlutaðeigandi bæjarsjóði.

13. gr.
Innanbæjarnemendur skulu ganga fyrir öðrum um skólavist og að 

jafnaði njóta ókeypis kennslu. Þó má skólanefnd, þegar sérstök ástæða þykir 
til, með samþykki kennslumálastjórnarinnar ákveða skólagjöld, sera nemi 20 
kr. um skólaárið fyrir stúlku, en 40 kr. fyrir pilt. Aldrei má þó leggja skóla- 
gjald á meira en helming innanbæjarnemenda. Utanbæjarstúlkur greiði 40 kr. 
i skólagjald, en utanbæjarpiltar 80 kr. yfir skólaárið.

14. gr.
Nú eru haldin námsskeið við gagnfræðaskóla í bóklegum eða verk- 

legum fræðum, eigi skemur en 2 mánuði og kennsla hvers nemanda 12 stundir 
á viku eða meira, og skal þá greiða úr rikissjóði 6 kr. fyrir mánaðarkennslu 
hvers nemanda, gegn 9 kr. lágmarksframlagi úr bæjarsjóði. Nemendur greiði 
kennslugjald i hlutfalli við námstimann eftir ákvörðun skólanefndar. Nánari 
fyrirmæli um námsskeið þessi skulu sett i reglugerð hvers gagnfræðaskóla.

15. gr.
Rikissjóðstillög og hið lögmælta framlag bæjarsjóðs, svo og kennslu- 

gjöld renna i skólasjóð, og stendur hann straum af rekstri skólans. Nú nægja



ekki þessar tekjur til rekstrar gagnfræðaskóla, og greiðist þá úr hlutaðeigandi 
bæjarsjóði það, sem á vantar rekstrarkostnaðinn.

16. gr.
í reglugerð fyrir gagnfræðaskóla í Vestmannaeyjum má ákveða, að 

námstíminn sé skemmri en 6 mánuðir árlega, en þó sknln próf þaðan vera 
hin sömu og við aðra gagnfræðaskóla, enda sé samanlagður kennslntími til 
prófs þar jafnlangur og i öðrum hliðstæðum skólum.

17. gr.
Við gagnfræðaskólann í Reykjavík skipar kennslumálastjórnin tvo fasta 

starfsmenn, skólastjóra og einn kennara. Skal skólastjóri njóta sömu launa- 
kjara og forstöðumaður Kennaraskólans, en kennarinn sömu launakjara og 
fastir kennarar við þann skóla. Laun þeirra greiðast úr rikissjóði, enda 
greiðist enginn ríkissjóðsstyrkur fyrir hina fyrstu 30 nemendur þessa skóla. 
Þessi sérstöku hlunnindi gagnfræðaskólans i Reykjavik falla niður um leið og 
þeir menn láta þar af störfum, sem nú gegna þessum embættum.

18. gr.
Rikissjóður lætur á árunum 1930, 1931 og 1932 reisa hús handa gagn- 

fræðaskólanum í Reykjavik. Leggur bærinn til ókeypis lóð, sem kennslumála- 
ráðuneytið tekur gilda, þar sem séð er fyrir eðlilegri vaxtarþörf skólans og 
annara skóla og skyldra stofnana, sem siðar yrði ákveðið að reka i sam- 
bandi við hann. Ennfremur skal Reykjavikurbær leggja til vatn með kostnaðar- 
verði úr hitaveitu bæjarins til að hita skólabygginguna. Rikissjóður leggur fram 
*/s byggingarkostnaðar, allt að 90 þús. kr., en Reykjavikurbær */» hluta.

Meðan ekki er komin til afnota fyrir gagnfræðaskóla Reykjavíkur (nú- 
verandi ungmennaskóla) bygging sú, er hér um ræðir, skal Reykjavikurbæ 
skylt að sjá skólanum fyrir húsrúmi, sem kennslumálastjórnin teknr gilt, en 
landsstjórnin greiðir ’/s húsaleigunnar.

19. gr.
Heimilt skal rikisstjórninni að taka lán til stofnfjárgreiðslu að sinum 

hluta, samkvæmt lögum þessum og lögum nr. 37 1929, um héraðsskóla, að 
þvi leyti sem þörf krefur og árlegar fjárveitingar ekki hrökkva til.

20. gr.
Ungmennafræðsla i kauptúnum og sveitum, sem hvorki þessi lög né 

lög nr. 37 1929, um héraðsskóla, taka til, skal styrkt samkvæmt reglum, er 
kennslumálastjórnin setur, af þvi fé, sem árlega er til þess veitt i fjárlögum.

21. gr.
Lög þessi öðlast gildi að þvi er snertir ákvæði 18. gr. þegar i stað, 

en að öðru leyti 1. okt. 1930. Jafnframt eru úr gildi numin lög nr. 68 1928, 
um bráðabirgða-ungmennafræðslu í Reykjavik.

Alpt. 1930. (A. 42. lóggiafarbing).
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Ed. 476. Log

um vigt á síld.
(Afgreidd frá Ed. 10. april).

1. gi-.
Öll sild, sem seld er bræðsluverksmiðjum til vinnslu, skal hér eftir 

vegin, ef seljandi óskar þess.
Við vigt á síld skulu notaðar þar til hæfar vogir, er taki i einu að 

minnsta kosti innihald tveggja mælikera ásamt tæki því, sem sildin er vegin i.
Eitt mæliker skal rúma 135 kg. af síld, og telst það verðeining.

2. gr.
Þar sem sild er vegin samkvæmt 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, 
séu löggiltar og skoðaðar árlega, áður en byrjað er að nota þær.

3. gr.
Mál samkvæmt lögum þessum skal faríð með sem almenn lögreglumál. 

Brot gegn lögunum varða sektum fiá 20—2000 kr. Sektir renna i rikissjóð.

4. gr.
Með lögum þessnm ern úr gildi numin ákvæði 11. gr. tilskipunar um 

mælitæki og vogaráhöld, frá 13. marz 1925, að því leyti, er þau samrýmast 
ekki lögnm þessum. Svo falla einnig úr gildi önnur lagaákvæði, sem koma i 
bága við þessi lög.

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

Nd. 477. Nefndarálit

um frv. til laga um bændaskóla.

Frá landbúnaðarnefnd.

Frv. þetta er komið frá hv. Ed. og hefir það tekið þar nokkrum breyf-* 
ingum frá því, er það var lagt fyrir Alþingi, eins og milliþinganefndin i land- 
búnaðarmálnm hafði gengið frá þvi. Helzta breytingin er sú, að sett eru ákvæði 
um sérstakar deildir (bændadeildir) við skólana með eins vetrar námi. Jafnvel 
þó sumir nefndarmanna liti svo á, að þessi breyting orki nokkuis tvimælis, 
hefir þetta þó ekki verið gert að ágreiningsatriði innan nefndarinnar.
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Meiri hlnta nefndarinnar þykir ekki rétt að einskorða opinberan rekstnr 
skólabúanna.

Þar sem búin eiga að vera rekin til fyrirmyndar, virðist rétt, að nm þau 
sén haldnir glöggir búreikningar, er sýni ljóslega stofnkostnað hinna ýmsn fram- 
kvæmda og nmbóta og starfrækslnkostnað hverrar búgreinar.

Rétt virðist, að tilraunastarfseminni sé baldið aðgreindri frá búrekstrinnm.
Óhngsandi er, að hægt sé að nema allar sömn námsgreinir i bænda- 

deildnnnm eins og i búfræðideildnnnm. Sjálfsagt er að leggja aðaláherzlnna á 
jarðræktarfræði og húsdýrafræði.

Nefndin telnr varbngavert að ætla nemendum að vera við verklegt nám 
allt snmarið milli námsvetranna. Heyskapartlminn er sá timi ársins, er menn 
jsfzt geta verið að beiman (t. d. frá foreldrnm sinum), og þvi hætta á, að slíkt 
ákvæði yrði til að draga úr aðsókn að skólnnnm.

Samkvæmt þessn leggur nefndin til, að frv. verði samþykkt með þessnm

BREYTINGUM.

I. Vifl 2. gr. Greinin orðist svo :
Á skólajörðunnm sknlu vera bæfilega stór fyrirmyndarbú, rekin á kostn- 

að rikissjóðs, ef hentara þykir, og veita skólastjórar þeim forstöðn.
Þar sknln færðir búreikningar nm allar greinir búrekstrarins.
Á skólabúnnnm skal rikisstjórnin láta fara fram hagnýtar tilraunir á

ýmsnm sviðum landbúnaðarins, svo sem i jarðrækt, garðrækt, kynbótnm 
bufjár og öðrn, er að búfjárrækt lýtnr.

1 landi skólajarðanna má stofna nýbýli til ábúðar fyrir kennara skólans.
II. Við 6. gr.

1. Við 2. málsgrein :
a. Á eftir »stærðfræði« komi: (talnafræði, flatar- og rúmmálsfræði).
b. Fyrir »hagsögn« komi: búnaðarsögu.
c. Á eftir »verkfærafræði« komi: og land- og hallamælingar.

2. í stað 3. og 4. málsgreinar komi ein málsgrein, svo hljóðandi:
í bændadeild skal leggja höfnðáherzln á kennslu f jarðræktarfræði og 

húsdýrafræði. Kenna skal og aðrar námsgreinir eftir þvi sem skólastjóri 
telnr fært, og sé kennslan þeim mnn yfirgripsminni sem námstiminn er 
styttri en i búfræðideild, enda skal i öllnm nndirbúningsnámsgreinnm 
leggja aðaláherzln á það, sem nauðsynlegt er til skilnings á búfræðinni, og 
i sérgreinura búfræðinnar á það, sem að mestn gagni má koma bændum i 
daglegn starfi þeirra.

III. Við 7. gr. Greinin orðist svo:
Ank kennslu samkv. 6. gr. skal veita verklega kennsln:
Fyrir nemendnr búfræðideildar i öllum venjnlegnm jarðabótastörfnm

með nýtisku aðferðnm, einkanlega með hestnm og hestaverkfærnm, svo og 
notknn dráttarvéla og annara jarðyrkjuverkfæra. Mega nemecdnr velja nm, 
hvort þeir stunda verklega námið allt snmarið milli námsvetranna, eða 6—8



I

vikna tíma að vorinu hvort árið eftir að skóla er lokið. Nemendur, er stunda 
verklegt nám allt sumarið, skulu einnig taka þátt i heyskaparvinnu og öðr- 
um heimilisstörfum. allt eftir nánari ákvæðnm reglugerðar.

Fyrir nemendur bændadeildar skal kennslan standa yfir i 6—8 vikur 
fyrir eða eftir slátt sumarið eftir námsveturinn, og skulu nemendur á þeim 
tima vinna eingöngu að jarðabótum, eftir nánari ákvæðum reglugerðar.

Allir nemendur skólans skulu eiga kost á og hafa skyldu til að 
kynna sér og fylgjast með rekstri skólabúsins allan þann tíma, er þeir dvelja 
við skólann, og getur skólastjóri heimtað af þeim skýrslu eða ritgerðir, er 
sýni, að þeir hafi kynnt sér rekstur búsins.

Alþingi, 10. april 1930.

Lárus Helgason, Bernh. Stefánsson, Jón Sigurðsson, 
form. frsm. fundaskr.

Einar Jónsson. Þorleifur Jónsson.
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Nd. 478. Nefndarálit

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 40, 7. mai 1928, um breyting á jarð- 
ræktarlögum, nr. 43, 20. júni 1923.

Frá landbúnaðarnefnd.

Frumvarpið er komið til nefndarinnar frá háttv. Ed. Eftir að nefndin 
hefir athugað frv., álitur hún rétt, að það gangi fram með nokkrum breytingum, 
sem ganga i þá átt, að draga úr útgjöldum rikissjóðs og tryggja, að þærhlöður, 
sem styrktar verða, séu vel gerðar.

Nefndinni er það ljóst, að takmörk eru fyrir þvi, hve langt má ganga á 
þessari braut vegna getu rikissjóðs. Því leggur hún til, að 50 aurar á dagsverk 
verði að hægja, og i samræmi við það vill hún færa hámarksupphæðina til 
einstaklinga niður i 500 kr., og sömuleiðis að árlega hámarksupphæðin til 
hlöðubygginga færist niður i 50 þús. kr.

Samkvæmt framansögðu leggur nefndin til, að frv. verði samþykkt með 
•ftirfarandi

BREYTINGU&.

1. Við 1. gr. 2. málsgr. Fyrir »kr. 0,75« komi: kr. 0,50. Fyrir »750 kr.« 
komi: 500 kr.

2. Við 3. málsgr. Fyrir »75 þús.« komi: 50 þús.
3. 4. málsgr. orðist þannig:
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Styrknrinn er bnndinn því skilyrði, að veggir hlöðnnnar sén gerðir 
úr steinsteypn eða steinlfmdir, og þak úr bárnjárni (og timbrí) eða steinsteypn.

Eigi veitist styrknr á hlöðnr, sem taka minna en 100 hesta heys. 
Búnaðarfélag íslands setnr nánari reglnr nm gerð á nmræddum hlöðnm og 
ákveðnr, hvernig þær sknli lagðar i dagsverk.

Alþingi, 10. april 1930.

Lárns Helgason, Þorleifnr Jónsson. Jón Signrðsson, 
form. og frsm. fnndaskr.

Bernh. Stefánsson. Einar Jónsson.

Nd. 479. Nefndarálit

nm frv. til taga nm breyting á lögnm nm byggingar- og landnámssjóð, nr. 35, 
7. maí 1928.

Frá landbúnaðarnefnd.

Frnmvarp þetta á að bæta úr einstökn agnúnm á lögnnnm, er komið 
hafa í ljós, þegar farið er að veita lán úr sjóðnnm, og fellst nefndin á þær breyt- 
ingar frv., er lúta að þessn. En ank þess vill nefndin bera fram brtt. við 3. gr. 
laganna, er á að tryggja það, að hinir efnaminni menn gangi fyrir að fá lán úr 
sjóðnnm, eins og tilætlnnin er.

Þá líta flestir nefndarmenn svo á, að það sé eigi i samræmi við hlntverk 
sjóðsins að veita lán til fyrirmyndarbúa, á meðan aðalverkefni hans er i byrjnn, 
og vill þvi nefndin fella niðnr 4. gr. frv.

Nefndin ræðnr hv. deild til að samþykkja frv. með brtt. á þskj. 405, 
með eftirfylgjandi

BREYTINGUM.

1. Framan við frv. komi ný grein, þannig hljóðandi:
C-liðnr 3. gr. laganna orðist þannig: að hann sendi afrít af skattskrá 

sinni fyrir sfðastl. ár nm eignir og sknldir, staðfest af skattanefnd.
2. Við 3. gr. a. t stað »3*/o« komi: 4#/o.
3. Við 4. gr. Greinin falli bnrt.

Alþingi, 10. aprfl 1930.

Lárns Helgason, Þorleifnr Jónsson, Jón Signrðsson,
form. frsm. fnndaskr.

Bernh. Stefánsson. Einar Jónsson.
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Nd. 480. Breytingartillaga

við frv. til laga um viðanka við lög nr. 40, 30. júlí 1909, um sóknargjöld.

Frá Benedikt Sveinssyni.

Við 2. gr. 1 stað orðanna »og fellur þá jafnframt úr gildi ákvæði 3. máís- 
greinar 60. gr. stjórnarskrárinnar um gjaldskyldu« komi: og fellur þá jafnframt 
niðnr gjaldskylda utankirkjumanna til Háskóla Islands.

Ed. 481. Nefndarálit

um frv. til laga um mat á kjöti til útflntnings.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin leggur eindregið til, að frv. þetta verði samþykkt óbreytt. 

Alþingi, 11. april 1930.

Jón Jónsson, Jónas Kristjánsson, Jón Baldvinsson.
form. fundaskr. og frsm.

Ed. 482. Nefndarálit

nm frv. til laga um greiðsln kostnaðar af Skeiðaáveitunni o. fl.

Frá fjárveitinganefnd.

Með skirskotan til greinargerðar þeirrar, er fylgir frv., leggnr nefndin til, 
að það verði samþykkt óbreytt.

Nánar i framsögn.

Alþingi, 11. april 1930.

Jón Jónsson, 
form., frsm.

Ingibjörg H. Bjarnason. Páll Hermannsson, 
fundaskr.

Jób. Jóhannesson. Erlingur Friðjónsson.
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Nd. 483. BreytingartiUaga

við frv. tillaga am refaveiðar og refarækt.

Frft landbúnaðarnefnd.
6. gr. orðist þannig:

Allir yrðiiagar, sem teknir ern ft greni eða annarsstaðar ft viðavangi, eni 
eign þess sveitarfélags eða sveitarfélaga, er annast am grenjavinnsla ft þvi svæði 
samkv. 2. gr., enda greiði sveitarfélagið eða sveitarfélögin allan kostnað við 
grenjavinnslnna.

Heimilt er þó ftbúanda að taka þfttt i grenjavinnslanni ft þann hfttt að 
bera helming kostnaðar af greni, er finnst i landi hans. Allar annar refaveiða- 
kostnaðar greiðist þft af sveitarsjóði eða sveitarsjóðnm (fjallskilasjóði), ef fleiri en 
einn hreppar eiga afrétt saman.

Yrðlingar og aðrar tekjnr af grenjavinnslanni skiptast þft einnig eftir söma 
hlatföllnm og greiðsla kostnaðar.

Tilkynning ftbúanda am, að hann kjósi að taka þfttt í grenjavinnsianni, 
skal vera skrifleg og afhent hlataðeigandi hreppsnefndaroddvita, eða fjallskila- 
stjóra þar, sem fleiri hreppar eiga afrétt saman, fyrir fyrsta samardag iðnr en 
grenjavinnslan fer fram.

Nd. 484. BreytingartiUaga

við frv. til fjftrankalaga fyrir ftrið 1929.

Flm.: Pétar Ottesen, Jón ólafsson, Jón Sigarðsson.

Við 9. gr. 3. Liðarinn fellar niðar.

Nd. 485. Þingsályktun

nm lækkan vaxta.
(Afgreidd frft Nd. 11. april).

Neðri deiid Alþingis ilyktar að skora ft stjórnina að koma þvi til leiðar, 
að vextir bankanna og annara Iftnsstofnana verði lækkaðir hið brftðasta,
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Ed. 486. Nefndarálit
nm frv. til laga um Fiskveiðasjóð íslands.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin er ekki að öiln leyti ánægð með þá meðferð, sem frv. þetta 
hefír fengið i hv. Nd„ þar sem tekið hefír verið út úr frv. ákvæði um rekstrar- 
lánadeild. Einnig telnr nefndin að hinnm npphaflega tilgangi sjóðsins, að veita 
smábátaútveginnm hagkvæm ián, hafí verið spillt með þvi að færa stærð þeirra 
skipa, sem láns geta notið úr sjóðnnm, úr 35 smálestnm npp i 50 smálestir, 
eins og gert var við atkvæðagreiðslu i Nd. móti tiliögnm sjávarútvegsnefndar 
þingdeildarinnar. En þar sem mjög er iiðið á þingtímann og óttast má, að frv. 
næði ekki fram að ganga, ef gerðar yrðn á því breytingar, leggnr nefndin til, að 
frv. verði samþykkt óbreytt.

Þó ritar einn nefndarmanna undir með fyrirvara.

Alþingi, 11. april 1930.

Eriingnr Friðjónsson, Ingvar Pálmason, H. Steinsson, 
form., frsm. fnndaskr. m. fyrirv.

Ed. 487. Nefndarálit

nm frv. til laga um fiskveiðasjóðsgjald.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin leggnr til, að frv. verði samþykkt, en þó ritar einn nefndar- 
manna undir með fyrirvara.

Alþingi, 11. april 1930.

Erlingur Friðjónsson, Ingvar Pálmason, H. Steinsson, 
form., frsm. fundaskr. með fyrirvara.

Ed. 488. Nefndarálit

nm frv. til laga um breyting á lögum nr. 37, 14. júní 1929, um héraðsskóla.
Frá menntamálanefnd.

Nefndin leggnr til, að frv. verði samþykkt óbreytt.

Alþingi, 11. april 1930.
Páli Hermannsson, Erlingnr Friðjónsson, Jón Þorláksson. 

form., frsm. fnndaskr.
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Nd. 489. Frumvarp

til laga um innflutningsgjald af benzíni til viðhalds vegum.

Frá meiri hluta fjárhagsnefndar.

1. gr.
Auk vörutolls skal greiða innflutningsgjald af benzíni, er sé 7 aurar af 

hverju kg.
2. gr.

Innflutningsgjaldinu skal varið til þess að greiða kostnað við umbætur 
og viðhald akfærra þjóðvega, til viðbótar þeirri upphæð, sem árlega er veitt í 
fjárlögum. Skulu þeir vegir ganga fyrir, þar sem mest er umferð bifreiða.

Þegar kemur í ljós við lok reikningsárs, að einhver liluti innflutnings- 
gjaldsins er óeyddur, skal leggja þá upphæð í sérstakan sjóð, er landsstjórnin 
geymir. Skal nota sjóð þann, er þannig myndast, til viðbótar árlegum tekjum 
af innflutningsgjaldinu, þegar þurfa þykir, samkvæmt tillögum vegamálastjóra.

3. gr.
I reglugerð, er fjármálaráðherra setur, skal setja ákvæði um endur- 

greiðslu innflutningsgjalds af benzíni, er sönnur eru færðar á, að notað hafi verið 
eða notað verði til annara véla en bifreiða.

4. gr.
Af öllum benzínbirgðum, sem til eru í landinu þá er lög þessi ganga í gildi 

og nema meiru en 500 kg. lijá sama eiganda eða á sama stað, skal greiða sama 
gjald, 7 aura af hverju kg.

ð- gr.
Um innlieimtu innflutningsgjaldsins fer eftir lögum um vörutoll.

6. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numiu' lög nr. 56, 27. júní 1921, um 

bifreiðaskatt.
7. gr.

Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1930.

Frv. þetta er samið af vegamálastjóra og er borið fram fvrir tilmæli 
fjármálaráðherra. Fylgdi því svo hljóðandi

Greinargerð:

I flestum löndum, er ég þekki til, er nú lögtekinn skattur á bifreiðar, sem 
varið er til vegabóta, en í framkvæmdinni er skatturinn með ýmsu móti. Hér á

Alþt. 1930. A. (42. löggjafarþing). 160
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laiidi er skatturinn samkvæmt lögum nr. 56, 27. júni 1921, miðaður við hest- 
orkutölu vélarinnar og greiðist árlega af fólksbifreiðum 8 kr. og af vörubifreið- 
um 2 kr. fyrir hverja hestorku vélarinnar. Þessi skattur verður nokkuð óréttlátur, 
þvi hann stendur alls ekki i réttu hlutfalli við notkun bifreiðarinnar eða slit það, 
sem hún veldur á vegum. Mun nú víðast horfið frá hestorkuskattiniun, að 
minnsta kosti sem aðalskatti af bifreiðum. Á síðari árum hefir viðast rutt sér 
til rúms sú stefna að leggja skattihn á benzin, gúmmi eða eftir þyngd bifreiða, 
annaðhvort einn þessara skattstofna eða fleiri.

Fyrir Alþingi lá 1927 frumvarp um innflutningsgjald af benzíni kr. 2.50 
á hver 50 kg. (þskj. 112), sem átti að koma í stað hestorkuskattsins. Frumvarp- 
ið náði ekki samþykki Alþingis, en var afgreitt i neðri deild með rökstuddri dag- 
skrá (þskj. 435), svo hljóðandi:

„1 trausti þess, að stjórnin safni gögnum til undirbúnings endurskoðaðri 
löggjöf um skatt af bifreiðum og leggi fyrir næsta Alþingi frumvarp til laga urn 
þetta efni, tekur deildin fyrir næsta mál á dagskrá".

Núverandi bifreiðaskattur.

Skatturinn hefir numið sem hér segir og er jafnframt greind tala bifreiða 
hér á landi þau ár, er ég hefi fengið skýrslur lögreglustjóra og sýslumanna 
þar um.

Skattnr Tala bifreiða
fólksbifr. vörubifr. bifhjól

1922 kr. 21024.—
1923 — 20575.—
1924 — 23674.—
1925 — 24687.—
1926 — 37325.—
1927 — 41102.— 230 345 59
1928 — 58117.— 300 453 67
1929 um 75000.— 429 636 86

Hefir skatturinn þannig vaxið mikið hin síðari ár, enda bifreiðum fjölgað 
á 2 árum um nálægt 85%.

1 5. gr. laga um bifreiðaskatt er ákvæði um, hvemig verja skuli skattin- 
um. Eru þau á þessa leið:

„Af skattinum skal stofna sérstakan sjóð, sem landsstjórnin geymir. Heim- 
ilt er að verja fé úr sjóðnum, eftir tillögum vegamálastjóra, til þess að greiða 
aukakostnað, er af þvi stafar að gera slitlag á vegum utan kaupstaða úr grjót- 
mulningi, er hæfir umferð bifreiða, þegar slikir vegir eru endurbyggðir eða 
endurnýja þarf slitlag þeirra. Skulu þeir vegir ganga fyrir, þar sem mest er um- 
ferð bifreiða".

Þessi grein hefir aldrei komið til framkvæmda að því leyti, að enginn 
sjóður hefir verið stofnaður, heldur hefir skattinum verið varið árlega jafn-
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óðum til viðhalds og umbóta yfirleitt á þjóðvegum, jafnhliða fjárveitingunni i
13. gr. B. fjárlaganna. Hefir greiðsla á þessum lið fjárlaganna orðið undanfarin 
ár sem hér greinir:

Greiddur viðhaldskostnaður:
1922 ............................................  kr. 119253.—
1923 .......................... •.................. — 129039.—
1924 .............................................. — 194793.—
1925 .............................................. — 284461.—
1926 ................*.......................... — 344992.—
1927 .............................................. — 298575,—
1928 .............................................. — 349691.—

Hér er bifreiðaskatturinn meðtalinn, að svo miklu leyti sem hann hefir 
farið til vegabóta. En þess skal getið, að flest þessi 7 ár hefir nokkuð af bifreiða- 
skattinum ekki farið til vegabóta, en runnið beint í rikissjóð.

Umferð um akvegina hefir aukizt gífurlega á undanförnum árum og jafn- 
framt vegaslitið og umbótaþörf veganna.

Sú stefna er nú ríkjandi í flestum löndum, er ég þekki til, að bifreiðaskatt- 
inum er að miklu eða öllu Ieyti varið til viðhalds og umbóta á akvegunum. Tel ég 
og nauðsynlegt að hverfa ekki frá þeirri stefnu hér. Er ella hætt við, að nokkur 
afturkippur myndi verða um fjárveitingar til nýbygginga. Samkvæmt núgildandi 
lögum er skatturinn mjög lágur á vörubifreiðum, og veit ég ekki til, að annars- 
staðar sé gerður þannig neinn verulegur munur á skatti af fólks- og vörubifreið- 
um, og er þá frekar hærri á þeim síðartöldu. Má að vísu telja nokkra sérstöðu i 
þessu efni hér á landi, þar sem engar járnbrautir eru, en flutningar viðast langir 
og dýrir. Ég tel þó ekki þessa ástæðu svo mikilvæga, að varhugavert sé að fella 
niður þessa ivilnun fyrir vörubifreiðarnar.

Auk hestorkuskattsins er hér þessi innflutningstollur á bifreiðum og þvi, 
sem þarf til rekstrar þeim:

Vörutollur Verðtollur

Fólksbifreiðar.......... ........20 kr. á t. 10%
Vörubifreiðar .......... .......... 20 „ „ „ 0—
Bifhjól ...................... .......... 60 „ „ „ 10—
Bifreiðahlutir .......... ........20 „ „ „ —60 kr. 0— og 10%
Hjólabarðar.............. .......... 60 „ „ „ 0—
Gúmmíslöngur ........ .......... 60 „ „ „ 0—
Benzín ...................... 0—

Þessir tollar eru allir miklum mun lægri en í Noregi, Danmörku og Svíþjóð.
Samanburður er nokkuð óviss í sumum liðum, en samkvæmt nýbirtri 

skýrslu norskri eru bifreiðaskattar á Norðurlöndum þessir (1928), og eru þá 
taldir allir verðtollar og skattar, sem lagðir eru á bifreiðarnar sjálfar og það,
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sem þarf til rekstrar þeim, en ekki venjulegir þungatollar. Hefi ég bætt við töl- 
um héðan til samanburðar.

Tala bifreiða • Skattar og verðtollur
ábifreið að meðaltali

Hér af fer
til veganna

Danmörk . ... 106000 gullkr. 260 ca. 98,5%
Noregur .. .. 41000 — 212 — 43 —
Sviþjóð ... .. 143000 — 174 — 87 —
fsland .... 820 — 135 — 43 —

»
Skýrsla þessi sýnir glöggt, að í Noregi og á fslandi er aðeins varið tæplega 

helming bifreiðaskattsins í þarfir veganna, enda er og í Noregi mjög ákveðin 
hreyfing i þá átt að afla vegunum meiri tekna af bifreiðaskattinum.

Til viðhalds og nauðsynlegustu umbóta á þjóðvegunum þarf nú ekki minna 
en 400 þús. kr. árlega, og fer sú upphæð hækkandi með hverju ári, vegna aukinnar 
umferðar og vegna þess að kröfur verða gerðar til betra viðlialds en nú er.

Er þvi mjög heppilegt og æskilegt að hafa skattstofn, sem gefur vaxandi 
tekjur með vaxandi þörfum. Það gerir að visu hestorkuskatturinn, sem nú er, að 
nokkru, en hann vex aðeins með fjölda bifreiðanna, en ekki með notkun þeirra. 
Notkunin fer þó mjög vaxandi, er vegakerfið stækkar og vegirnir batna.

Ýmsar tegundir bifreiðaskatta.
Þessir skattstofnar geta sérstaklega komið til greina:

Hestorkur bifreiða.
Þyngd bifreiða.
Benzin.
Hjólabarðar og gúmmislöngur.

Þyngdar- og hestorkuskatturinn eru nokkuð áþekkir hvað kosti og ókosti 
snertir, en þyngdarskatturmn er þó viða notaður jafnframt skatti á benzíni og 
gúmmí, og er þá mismunandi skattstiginn eftir þyngd bifreiðanna. I Danmörku 
þannig allt frá 100 kr. fyrir léttar bifreiðar, er vigta 1000 kg., til 500 kr. fyrir 
fólksbifreiðar, er vigta 2500 kg., og jafnvel hærri, allt að 30 kr. fyrir hver 100 kg. 
eiginþunga enn þyngri bifreiða. Þar er og þungaskatturinn 20—30% hærri af 
vörubifreiðum en af fólksbifreiðum.

f Noregi er þungaskatturinn 6 kr. fyrir hver 100 kg. bifreiðarinnar.
1 Sviþjóð er þessi skattur 10 kr. fyrir hver 100 kg., en þó koma 400 kg. til 

frádráttar við útreikning skattsins. Lægsti skattur er 75 kr. á bifreið.
Hestorkuskattur er hvorki í Danmörku, Noregi eða Svíþjóð, en hann mun 

vera i Þýzkalandi jafnframt benzintolli, sem en7 pf. á hvert kg., og einnig í Eng- 
landi, en er þar eingöngu á einkabifreiðum.

Skattur á bifreiðabarða og gúmmislöngur hefir að mörgu leyti sömu kosti 
og skattur á benzín, með þvi að skatturinn verður því hærri, sem bifreiðin er 
notuð meira. En hann hækkar einnig því meir, sem ekið er á vondum vegum, og 
er það að vísu ókostur, sem ekki verður undan komizt, en mun þó gæta minna 
jafnóðum og vegirnir verða endurbættir.
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í Danmörku, Noregi og Svíþjóð er bifreiðaskattinum skipt eftir vissum 
hlutföllum milli þeirra aðila, sem annast viðhald veganna, en að öðru leyti verða 
héruðin sjálf að annast styrklaust viðhald héraða- og innansveitavega. Hér á landi 
er árlega veittur talsverður styrkur til sýsluveganna, sumpart til nýbyggingar 
akvega, en sumpart lika til viðhaldsins, þar sem eru sýsluvegasjóðir. Mér þykir 
því að svo stöddu ekki rétt að gera ráð fyrir, að bifreiðaskattinum verði varið til 
annara vega en þjóðveganna, enda er bifreiðaumferð um þá yfirleitt langmest, og 
þá einnig vegaslitið.

Tillögur um breytingar á bifreiðaskattinum hér.
Mér þætti hæfilegt að miða bifreiðaskattinn við, að ætla mætti, að hann 

nægði nú til að greiða ekki minna en helming viðhaldsins, og þyrfti hann þá að 
nema um 200 þús. kr.

Að mínu áhti gæti komið til greina benzínskattur eingöngu, eða jafnframt 
nokkrum hjólbarða- og gúmmiskatti. Hestorkuskattinn tel ég óheppilegan, með 
því að hann kemur niður með nokkru misrétti á ýmsar tegundir bifreiða, sem 
fer eftir því, hvernig gerð vélarinnar er, en aUs ekki eftir sUti því, sem þær valda 
á .vegunum. Skal ég t. d. nefna, að samkvæmt núgildandi lögum er skattur á

Ford
Chevrolet
Fiat
Buick
Studebaker

5 manna bifreið kr. 192.00
5 — — — 174.00
7 — — — 216.00
7 — — _ 262.00
7 — _ — 290.00

Eru þó 7 manna bifreiðarnar nær helmingi þyngri en hinar og ekki 
verður sagt, að Fiat bifreiðar slíti vegunum minna en aðrar, en samt sleppa þær 
með lægstan skatt.

Nær væri að innleiða þungaskatt jafnframt benzín- eða gúmmískatti, t. d. 
svipaðan skatt og er í Noregi, 6 kr. á hver 100 kg. af þunga bifreiðarinnar. Myndi 
sá skattur nema:

Af venjulegri 5 manna bifreið um kr. 60.00 
_ — 7 — _ _ _ 108.00—120.00

— lVs tons flutningabifreið um kr. 60.00

Væri þá og sú leið fær til þess að létta skattinn á flutningabifreiðum að 
nokkru, að hafa skattstigann lægri á þeim, eða sleppa þeim jafnvel alveg við 
þungaskattinn, sem með 6 kr. gjaldi myndi nema á þeim um 40 þús. kr. En 
eins og fyrr er minnzt á, þykir mér þó ekki ástæða til þess að ivilna þeim um 
skatt.

Um ókosti þungaskattsins vil ég að öðru levti geta þess, að innheimta á 
honum er tiltölulega nokkuð fyrirhafnarmikil, sérstaklega ef til greina kæmi 
að sleppa bifreiðum við þungaskatt, ef þær eru ekki notaðar nokkurn hluta árs- 
ins. og eigandi afhendir lögreglustjóra einkennisnúmer bifreiðarinnar þann 
tíma.
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Innflutningur á benzíni, hjólabörðum og gúmmislöngum hefir verið .þessi 
undanfarin ár:

Meðalverð

1924 1925
Benzin kg. 507958 910304 
Hjólabarð. — 22204 27997
Gúmmísl. — 1149 5764

1926 1927 1928 1928
1203684 1826000 3075867 0,282

33644 37837 48231 5,80
2450 8220 9186 3,58

I skýrslunni, sem er fengin hjá Hagstofunni, eru meðtaldir hjólabarðar 
og gúmmíslöngur á reiðhjól, svo og vatnsslöngur og aðrar gúmmíslöngur, en 
ekkert af þessu nemur neinu verulegu.

I Noregi er jafnframt þungaskattinum skattur á hjólabarða og gúmmi- 
slöngur kr. 1.50 á kg., en í Svíþjóð og Danmörku er jafnframt þungaskattinum 
skattur á benzíni, 7 aur. á 1. i Danmörku, en 5 aur. í Svíþjóð. I Svíþjóð er enn- 
fremur skattur á hjólabörðum og gúmmíhringjum 2 kr. á kg.

1 Noregi hefir mikið verið rætt um að koma á benzinskatti í viðbót við 
þá skatta, sem fyrir eru, eða jafnvel að hækka gúmmískattinn í 2 kr. á kg. og 
fella niður þungaskattinn. Mun þó engin breyting á orðin enn.

Bæði benzin-, hjólabarða- og gúmmihringjaskattur eru nokkuð réttlátir 
skattar, en benzinskattinn er vafalaust miklu auðveldast að innheimta, með þvi að 
innflytjendur benzíns eru mjög fáir og það er yfirleitt nú orðið flutt til landsins i 
stónun slöttum i einu. Til þess að skatturinn nái þeirri upphæð, er ég tel nauð- 
synlega, þyrfti hann að vera mjög hár, nærri 4 kr. á kg., ef ætti að taka hann 
sem hjólabarða- og gúmmiskatt. Er þá orðin mikil hætta á innsmyglun til þess 
að komast undan tolli, og verður vafalaust eftirlit með innflutningi og innheimtu 
skattsins örðugri og dýrari en innheimta sömu upphæðar í benzinskatti.

örðugleikar þessir verða og nokkuð svipaðir, jafnvel þó skattstiginn yrði 
lægri, en jafnframt lagður skattur á benzín. Með þvi að ekki verður heldur haldið 
fram með réttu, að þessir skattar jafni hvor annars annmarka, þá tel ég ekki þörf 
þeirra beggja.

Sá ókostur hefir með réttu verið talinn benzínskatti til ógildis, að nokkuð 
benzín er notað til annara þarfa en bifreiðaaksturs. Hafa þvi í Danmörku og 
Svíþjóð og annarsstaðar þar, sem benzínskattur er notaður til umbóta akvegum, 
jafnframt verið sett ákvæði i lögin, sem heimila endurgreiðslu skattsins til 
þeirra, sem sönnur færa á, að þeir hafi ekki notað benzínið til bifreiða. Meðal 
þeirra notenda gætir mest flugvéla, vissra tegunda vélbáta og vélvagna á járn- 
brautum. Eru þá og jafnframt ákvæði um, að endurgreiðsla komi þvi aðeins til 
greina, að benzinnotkun hlutaðeiganda nemi fram yfir víst lágmark, og eru þau 
eðlilega mjög mismunandi og venjulega sett af hlutaðeigandi ráðuneyti eða toll- 
stjórn.

Samkvæmt upplýsingum frá Fiskifél. Islands eru mjög litið notaðar í fiski- 
báta vélar, sem eingöngu brenna benzini. I einstaka bátum eru vélar, sem settar 
eru í gang með benzini, en brenna siðan sleinolíu. Verður þvi benzínnotkun vél- 
bátanna tiltölulega litil. Notkun til flugvéla hér á landi er og mjög litil, svo og til 
annara véla eða iðju, en þar sem gert er ráð fyrir, að skattinum verði eingöngu
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varið til vegabóta, þá er sjálfsagt að heinita endurgreiðslur skatts af þessu ben- 
zini, og er eðlilegt, að fjármálaráðherra setji þar um sérstakar reglur.

1 sambandi við benzinskattinn vil ég láta þess getið, að unnið er nú að 
því af ýmsum hugvitsmönnum að smiða bifreiðavélar, sem gangi fyrir steinolíu 
og hráolíu. Hefir enn ekki tekizt að leysa þá örðugleika, sem því eru samfara, 
en vel má vera, að takist áður mjög mörg ár liða að leysa þessa þraut. Verður 
þá rekstur bifreiða miklum mun ódýrari en nú er, og benzínskattur kemur þá 
að litlu haldi til þess að afla tekna til vegabóta. Verður þá að afla þeirra tekna 
á annan hátt.

Útsöluverð á benzini er nú 44,5 aur. hvert kg., eða 32 aur. hver b'ter. 
Munar því að vísu talsvert inn þann skatt, sem hér er lagt til að ákveðinn 
verði, þvi sennilega hækkar útsöluverð á benzini um það, er honiun nemur, þó 
ekki sé það fullvíst, ef ráða má af reynslu í öðrum löndum. Þægindi eru það 
vafalaust bifreiðaeigendum, að greiðsla skattsins fer fram jafnóðum og benzínið 
er keypt, og verður hann þá naumast eins tilfinnanlegur.

Til þess að gefa nokkra hugmynd um, hve þungur skatturinn er, þá vil ég 
geta þess, að ætla má, að bifreiðar þær, sem hér eru mest notaðar, muni eyða 
nálægt 14,5 kg. af benzini á 100 km. akstri. Nemur þá skatturinn nálægt 1 kr. 
fyrir þessa vegarlengd. Með því að gera ráð fyrir, að bifreiðar flytji að meðaltali 
5 farþega eða 1000 kg., þá sést þó, að ekki er um tilfinnanlega hækkun á flutn- 
ingsgjöldum að ræða vegna skatts þess, sem hér er gerð tillaga um. Þætti mér 
nokkuð Uklegt, að telja mætti, að eðlileg bækkun næmi frekum 1 % á fargjöldum, 
en 1—V/2% á .vöruflutningsgjöldum, miðað við áætlaðan mismun á benzin- 
skattinum og núverandi hestorkuskatti.

Nd. 490. Breytingartillaga
við frv. til Iaga um refaveiðar og refarækt (þskj. 429).

Frá Hákoni Kristóferssyui.
Við 9. gr. Á eftír orðunum »að hann hafi nnnið* komi: Sýtlnnefnd 

getnr þó hækkað eða lækkað gjald þetta.

Ed. 491. Frumvarp
til laga um refaveiðar og refarækt.

(Eflir eina umr. i Nd.).

I. KAFLI.
Um refaveiðar.

1- gr.
Skylt er sýslnnefndum að sjá um, að hreppsnefndir hafi umsjón og 

eftirlit með eyðing refa, eins og lög þessi mæla fyrir.
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2. gr.
Sérhver hreppsnefnd skal á hverju vori annast um grenjaleitir og 

grenjavinnslu i heima- og afréttarlöndum hreppsins, hvort heldur sem lönd 
þessi liggja innan eða utan sýslufélagsins.

Nú eiga tveir eða fleiri hreppar leitarsvæði saman, og annast þeir þá 
i sameiningu um grenjaleitir.

Heimilt er sýslunefndum að veita þeim hreppum undanþágu frá 
grenjaleitum, er fullvíst þykir, að ekkert gren sé til i heima- eða afréttar- 
löndum, eða þar hafi ekki fundizt dýr siðustu árin.

3. gr.
Hreppsnefnd eða þeir, er upprekstrarfélag velur eða sameiginlegur 

ijallskilafundur fleiri hreppa, skulu ráða einn eða fleiri skotmenn til grenja- 
vinnslu i þeim löndum, er þeim ber að annast um samkv. 2. gr. Skal hann 
(þeir) reiðubúinn til grenjavinnslu hvenær sem gren fínnst, ásamt'með vöku- 
manni, sem ráðinn er af sömu aðiljum og skotmaður tekur gildan,

4. gr.
Óheimilt er öðrum en þeim, sem til þess eru ráðnir samkvæmt 3. gr., 

að vinna gren eða taka yrðlinga, nema atvik liggi svo til, að ekki hafi náðst 
í skotmann í tæka tið.

5- gr-
Þegar gren fínnst, hvort heldur er i grenjaleit eða ekki, skal það 

ekki yfirgefið, ef kostur er. En finni það einn maður og geti ekki komið 
vitneskju til næsta bæjar nema fara sjálfur, skal hann gera það, en flýta skal 
hann sem mest för sinni og þegar i stað fara á grenið aftur og ekki yfirgefa 
það fyrr en skotmaður kemur. Þó er ferðamanni ekki skylt að fara aftur á 
gren, þó finni. En skyldur er sá, sem vitneskju fær, að aðvara skotmann 
tafarlaust. Skal sá, er þannig varðveitir gren eða aðvarar skotmenn, fá hæfilega 
þóknun fyrir ómök sin.

6. gr.
Allir yrðlingar, sem teknir eru á greni eða annarsstaðar á viðavangi, eru 

eign þess sveitarfélags eða sveitarfélaga, er annast um grenjavinnslu á þvi 
svæði samkv. 2. gr., enda greiði sveitarfélagið eða sveitarfélögin allan kostnað 
við grenjavinnsluna.

Heimilt er þó ábúanda að taka þátt i grenjavinnslunni á þann hátt að 
bera helming kostnaðar af greni, er finnst i landi hans. Allur annar refa- 
veiðakostnaður greiðist þá af sveitarsjóði eða sveitarsjóðum (fjallskilasjóði), ef 
fleiri en einn hreppur eiga afrétt saman.

Yrðlingar og aðrar tekjur af grenjavinnslunni skiptast þá einnig eftir 
sömu hlutföllum og greiðsla kostnaðar.

Tilkynning ábúanda um, að hann kjósi að taka þátt í grenjavinnsl- 
unni, skal vera skrifleg og afhent hlutaðeigandi hreppsnefndaroddvita, eða



fjallskilastjóra þar, sem fleiri hreppar eiga afrétt saman, fyrir fyrsta sumardag 
áður en grenjavinnsla fer fram.

7. gr.
Borgun til skotmanns og vökumanns fer eftir því, sem um semst við 

hreppsnefud eða trúnaðarmann upprekstrarfélags eða leitarsvæðis.
Nú er gren unnið að einhverju eða öllu Ieyti á þann hátt, er segir 

i niðurlagi 4. greinar, og skal þá sá, er dýrunum náði, fá borgun, sem ekki 
má vera undir helmingi þess, sem hinn ráðni skotmaður hefði fengið, og 
aldrei meiri en hann hefði haft.
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8. gr.
Hreppsnefndir eða þeir, sem valdir hafa verið til þess að sjá um refa- 

eyðing samkvæmt ákvæðum annarar málsgreinar 2. gr., skulu fyrir 1. desem- 
ber ár hvert leggja fram sundurliðaðan reikning yfir tekjur og kostnað við 
refaeyðing i afréttar- eða heimalöndum þeirra.

9. gr.
Nú vinnast hlaupadýr á öðrum tima en grenjaleit fer fram, og á þá 

skotmaður 10 kr. fyrir hvert dýr, er hann sannar, að hann hafi unnið. 
Sýslunefnd getur þó hækkað eða lækkað gjald þetta.

Greiðist gjaldið úr hlutaðeigandi sýslusjóði.

10- gr.
Engu má raska á grenjum nema með samþykki og að fyrirsögn sveitar- 

stjórna. Ekki má láta hunda hlaupa á gren á grenjavinnslutimanum né hafa 
þar óþarfan umgang eða hark.

11. gr.
Sveitarstjórn heldur skrá yfir öll þekkt gren og gerir stutta lýsingu á 

þeim. Hún skal láta byggja vörður og skotbyrgi við gren, þar sem þörf er á, 
og halda þeim við. Hún getur og látið laga skemmd gren, sem auðunnin eru, 
en ónýta önnur, sem torunnin eru.

12. gr.
Sýslunefndum er heimilt að setja með reglugerð, er atvinnumálaráðu- 

neytið staðfestir, nánari reglur um framkvæmd laga þessara innan sýslunnar, 
svo sem um grenjaleitir, grenjavinnslu og kaupgreiðslu til skotmanna og annað, 
er lýtur að eyðing refa.

II. K.AFLI.

Um refarœkt.

13. gr.
Hver sá, er ætlar að setja á stofn refaræktarbú eða stunda refaeldi, 

Álþt. 1930. A. (42. löggjafarþiog). 161
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þarf til þess leyfi sýslunefndar. Það telst refaræktarbú, þar sem refir eru 
aldir árlangt, en refaeldi þar, sem refir eru aidir skemmri tíma, hvort sem 
fleiri eru eða færri.
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14. gr.
Bannað er að geyma refi öðruvísi en i fulltryggum girðingum eða 

annari öruggri vörzlu. Nú sleppur refur úr vörzlu og næst ekki. Skal þá eig- 
andi sæta að minnsta kosti 200 kr. sekt fyrir hvert dýr, sem sleppur.

15. gr.
Atvinnumálaráðuneytið setur með reglugerð ákvæði um öryggi refa- 

girðinga, geymslu og flutning refa og um lækniseftirlit með refaræktarbúum. 
Hreppstjórar i sveitum og lögreglustjórar í kaupstöðum skulu hafa sérstakt 
eftirlit með þvi, að geymsla refa sé svo örugg sem reglugerð ákveður.

16. gr.
Eigi má flytja út refi liiandi, nema þeir séu fallegir og vel aldir og 

tylgi dýralæknisvottorð hverri útflutningssendingu um ástand og heilbrigði 
dýranna á útflutningsdegi og hvort yrðlingar séu eða eldri dýr.

Þessi vottorð skulu staðfest af lögreglustjóra eða umboðsmanni hans.
Eigi má flytja út yrðlinga tyrir 20. sept. Atvinnumálaráðherra getur þó 

veitt undanþágu frá þessu ákvæði, ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi.

17. gr.
Hvert refaræktarbú og annað refaeldi er skyldugt að borga allan 

kostnað, er eftirlit og annað, er búið varðar, hefir í för með sér, eftir reikningi. 
Verði ágreiningur um reikning, sker sýslunefnd úr.

18. gr.
Brot gegn lögum þessum og reglugerðum þeim, er samkvæmt þeim 

verða settar, varða sektum frá 20—5000 kr., er renna i hlutaðeigandi sýslusjóð 
þar sem brotið er framið, og skulu mál út af brotum sæta meðferð almennra 
lögreglumála.

19. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi fallnar reglugerðir þær um grenja- 

vinnslu og refarækt, er sýslunefndir hinna einstöku héraða haia sett, að þvi 
leyti er þær koma í bága við lög þessi eða reglugerð, er atvinnumálaráðu- 
neytið setur um refagirðingar.

Svo eru úr gildi numin Jög nr. 48, 28. nóv. 1919, að þvi er snertir 
eyðing refa, og önnur lagaákvæði, sem koma i bága við lög þessi.

20. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Nd. 492. Nefndarálit

við frv. til laga um verðfesting pappírsgjaldeyris.

Þingsfcjal 492—493

Frá minni hluta fjárhagsnefndar.

Frv. þetta hefir verið rætt og athngað i nefndinni i sambandi við frv. til 
myntlaga, er einnig lá fyrir nefndinni.

Nefndin hefir ekbi orðið á eitt sátt um afgreiðslu þessara mála. Undir- 
ritaður vill afgreiða gengismálið með samþykkt frv. um verðfesting pappírsgjald- 
eyris, en tveir nefndarmenn (HStef og HJ) vilja fella það frv., en samþykkja 
frv. til myntlaga. Einn nefndarmanna (HV) vill fella bæði frv.

Nánar i framsögn.
Atþingi, 11. april 1930.

Ólafur Thors.

Ed. 493. Frumvarp

til fj&raukalaga fyrir árið 1929.

(Eftir 3. umr. í Nd.).

1. gr.
Til viðbótar við gjöld þau, sem veitt eru i fjárlögum fyrir 1929, eru 

veittar samkv. 2.-9. gr. hér á eftir kr. 606118,28.

2. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 11. gr. er veitt:

Til undirbúnings rikisprentsmiðju..........................
kr. kr.

3374,34

1.

3. gr.
Til.viðbótar við gjöldin i 12. gr. er veitt:

Til radio-móttökutækja handa Laugarnesspitala.. 1079,00
2.

3.

Húsaleiga dr. Helga Tómassonar frá september
1928 tit mai 1929.........................................................
Til viðgerðar á húsinu nr. 12 í Kirkjustræti

1753,63
7000,00

4. Koslnaður vegna mænusóttar.................................. 3000,00

1.

4. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 13. gr. er veitt:

Til umbóta og breytinga á pósthúsinu á ísafirði 25592,08

12832,63

2. Til póst- og simahúss i Neskaupstað.................. 17041,20
3. Til aðgerðar á akbraut að Kristnesbælinu.......... 300,00

42933,28

Flyt 59140,25
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

1.
2.

3.

4.
5.

1.
2.

3.
4.
5.

5. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 14. gr. er veitt:

Til aðgerðar á húsum á Bergþórshvoli..................
Til aðgerða á prestssetrinu i Vallanesi..................
Kostnaður við uppfyllingu á kirkjugarði í Rvik
Álag á Presthólakirkju ..........................................
Styrkur til húsmæðraskóla í Þingeyjarsýslu
Aðgerð og breytingar á Menntaskólanum ...........
Aðgerð skólahússins á Eiðum........... ..................
Til bændaskólans á Hvanneyri .........................
Styrkur handa Hallgrími Þorbergssyni, til að 
rannsaka nokkur skólamál i Noregi og Danmörku
Til aðgerðar á Kennaraskólanum..........................
Styrkur til rekstrar Laugarvatnsskóla..................
Til Laugaskóla: Byggingarstyrkur..........................
Til sama skóla tyrír gólfdúka..................................
Til Knattspyrnufélags Reykjavikur, styrkur til 
umbóta á nýkeyptu húsi félagsins..........................

6- gr.
Til viðbótar við gjöldin i 15. gr. er veitt:

Styrkur til Guðm. Kambans..................................
Til listasafnshúss Einars Jónssonar, fyrir girð-
ingarefni......................................................... d. kr.
Til eirsteypu af ýmsum myndum i listasafni
Einars Jónssonar.......................................... d. kr.
Styrkur handa söngkór til Danmerkurferðar ... 
Styrkur handa glimumönnum til Þýzkalandsfarar

7. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 16. gr. er veitt:

Til sjómælinga á Húnaflóa ..................................
Til húsaleigu, Ijósa og hita í teiknistofu húsa-
meistara ríkisins...........................................................
Til Skeiðaáveitunnar..................................................
Til flugferða.................................................................
Til trjáplöntunar við ýmsar opinberar byggingar

8. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 18. gr. er veitt:

Til frú Dómhildar Jóhannsdóttur, ekkju Magn- 
úsar Kristjánssonar ráðherra...................................

Flyt

Flutt ...

kr.
441,86

3000,00
11801,90

1500,00
7000,00

26000,00
10000,00
2280,43

1000,00
2000,00
3000,00
5000,00
2722,21

2000,00

kr.
59140,25

2400,00

1248,90

2800,00
7500,00
2000,00

51537,30

4278,97
6000,00

32000,00
1982,31

1680,00
1680,00

77746,40

15948,90

95798,58

248634,13

1.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8. 
9.

10.
11.

Flutt
Til frú Ragnheiðar Bjarnadóttur, ekkju Þorleifs
Jónssonar póstmeistara, frá 1. mai ..................
Til frú Sigríðar Blöndal, ekkju Björns Blöndats,
fyrrv. héraðsl.................................................................
Til Jakobs Björnssonar, fyrrv. sildarmatsmanns,
frá 1. marz til 31. des................................................
Til Sigurðar Péturssonar, fyrrv. fangavarðar, frá
1. júli ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••' •••
Til frú Halldóru Þórðardóttur, ekkju Gisla Guð-
mundssonar gerlafræðings, frá ^/u 1928 ...........
Til Sig. H. Kvarans, fyrrv. héraðsl., frá 1. júní... 
Til frú Kristbjargar Marteinsdóttur, ekkju Sig-
urðar Jónssonar ráðherra, frá 1. júní..................
Til frú Guðriðar Helgadóttur, ekkju sira Jóhs.
L. L. Jóhannssonar, frá 1. apríl ..........................
Til ungfrú Sígríðar Magnúsdóttur, hjúkrunarkonu, 
frá 1. okt. ... •■• ••• •■• ••• ■■• ••• ••• •••

9- gr-
Til viðbótar við gjöldin i 19. gr. er veitt: 

Kostnaður við för 5. bekkinga Menntaskólans til 
Hornafjarðar... ••■ ••• •■• ••■ ••• ••■ •••
Greiðsla til hátiðanefndar Alþingis til undirbún-
ings hátiðarinnar.........................................................
Til Magnúsar Torfasonar sýslumanns, til utan- 
farar ••• ■•■ ••• ••■ ••• ••■ ••• ••• ••• ••• •••
Greiðsla til húsameistara, vegna alþingishátiðar- 
innar, til flutnings og byggingar húsa á Þingvöll- 
Ulti O« fl* •• ••• ••• ••• • •• ••• ••• ••• ••• •••
Ýmislegur kostnaður á Þingvöllum..................
Greiðsla til vegamálastjóra, til ýmsra aðgerða á
Þingvöllum vegna alþingishátiðarinnar..................
Kostnaður við vegagerð á Þingvöllum..................
Til undirbúnings lögskipaðrar réttritunar ...........
Til útgáfu rikisgjaldaskýrslna árin 1925 og 1927
Til kostnaðar við kirkjumálanefnd........................
Til greiðslu á tunnutolli 1919..................................

kr.
1680,00

933,32

420,00

1866,66

700,00

1030,00
330,71

490,00

453,60

175,00

kr.
248634,13

8079,29

2500,00

128126,00

3000,00

65690,24
23546,00

39576,47
10950,00
1000,00
6756,00
7100,00

61160,15
349404,86

Samtals... 606118,28
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Nd. 494. Lög

um skráning skipa.

(Afgreidd frá Nd. 11. apríl).

1- gr.
Eigi má skip skrá á landi hér og óheimilt er skipi að liafa íslenzkan fána, 

nema fullnægt sé skilyrðum þeim, er hér segir:
1. Ef einstakur maður á skip, þá skal hann eiga rikisfang á Islandi og hafa átt 

heimilisfang á íslandi að minnsta kosti samfleytt síðasta árið, eða hafa átt 
heimilisfang á Islandi að minnsta kosti 5 síðustu árin.

2. Ef skip er eign félags, þar sem félagi hver ber fulla ábyrgð á skuldum þess, þá 
skulu % félaga fullnægja skilvrðum 1. tölul. um heimilisfang og ríkisfang.

3. Ef skip er eign félags, þar sem sumir félagar bera fulla ábyrgð á skuldum 
félagsins, þá skulu þeir fullnægja skilyrðum 2. tölul., en þar að auki skal fé- 
lagið eiga heimilisfang og varnarþing hér á landi, enda eigi hver af stjórnend- 
um félagsins hluti i félaginu og fullnægi einnig skilyrðum 1. tölul. um heim- 
ilisfang og rikisfang.

4. Ef skip er eign félags með takmarkaðri ábyrgð, eða stofnunar, þá skal félag 
eða stofnun eiga heimilisfang og varnarþing á Islandi, enda fullnægi stjórn- 
endur skilyrðum 1. tölul. um heimilisfang og ríkisfang, og ef félag er, þá 
skulu þeir einnig eiga hver hlut i því.

Skip þau, er lögum samkvæmt hafa verið tekin á skrá yfir íslenzk skip 
áður en lög þessi koma til framkvæmdar, skulu þó hafa rétt til að standa á skrá 
og nota islenzkan fána, þótt ekki sé fullnægt skilyrðum þessarar greinar um 
heimilisfang eigenda eða stjórnenda.

2. gr.
Bannað er islenzkum skipum að hafa annan fána en þjóðfána Islands, svo 

sem hann er ákveðinn í konungsúrskurði nr. 41, 30. nóv. 1918, sbr. konungsúr- 
skurð nr. 1, 12. febr. 1919.

3. gr.
Fjármálaráðuneytið hefir yfirumsjón með mælingu skipa og skrásetningu. 

Heimilt er ráðuneytinu að fela skipaskoðunarstjóra ríkisins að framkvæma öll 
þau daglegu störf, sem að endurskoðun, mælingu skipa og skrásetningu þeirra 
lýtur. Skal í því skyni sett á stofn sérstök deild við skipaskoðunarstofuna, sem 
nefnist skráningarstofa rikisins.

Skipaskoðunarstjóra skal heimilt að taka nauðsynlega aðstoð í þessu skyni, 
og greiðist kostnaður við hana úr rikissjóði af skrifstofufé skipaskoðunarinnar.



Þingskjal 494 1287

4. gr.
Lögsagnarumdæmi hvert á landi hér er skipaskráningarumdæmi, en lög- 

reglustjórar hafa skráningu á hendi. Fjármálaráðuneytið löggildir skipaskrár í 
umdæmi hverju. Skulu þær vera þrjár:

1. Skrá yfir opna báta, sem eru skoðunarskyldir. Þó skal einnig færa á skrá þá 
báta, sem stunda fiskveiðar að staðaldri, þó minni séu. en um getur í 5. gr.
1. nr. 58 frá 14. júní 1929.

2. Skrá yfir öll skip og báta með þilfari allt að 30 rúmlestum brúttó.
3. Skrá yfir önnur skip yfir 30 rúmlestir brúttó. Halda skal skráningarstofa 

rikisins aðalskrá ásamt efnisskrá yfir öll skip, sem skráð eru hér á landi sam- 
kvæmt lögum þessum, en úrskurðarvald um raælingu skipa og skráningu er 
hjá f jármálaráðuneytinu.

5. gr.
Uiudæmaskrár skulu greina um hvert skip i dálki sér:

1. Skráningarstafi skips, nafn þess, heimilisfang þess og smíðastöð.
2. Hverskonar skip það sé, lögun þess og aðalmál (lengd, dýpt og breidd).
3. Smálestatal skips og með hvaða aðferð það sé reiknað.
4. Nafn, stöðu og heimildarbréf eiganda þess. Nú eru eigendur skráðir fleiri en 

einn, og skal þá greina, hversu hver þeirra eigi i skipi. Ef skip er eign hluta- 
félags eða stofnunar, þá skal bóka nafn þess eða hennar og heimilisfang 
stjórnenda og nafn útgerðarstjóra.

5. Skráningarár og skráningardag.

6. gr.
Lögreglustjóri skráir hvert skip í sína skrá (sbr. 4. gr.) i áframhaldandi 

töluröð (1, 2, 3 o. s. frv.), eftir því hvenær skrásetningar er beiðzt. Þó skal skrán- 
ingarstofunni heimilt að veita lögreglustjórum levfi til að gefa nýskráðu skipi 
umdæmistölu skips, sem strikað hefir verið út.

Skip yfir 30 smálestir skal skrá þar í lögsagnarumdæmi, er eigandi vill 
hafa heimilisfang þess, en smærri skip þar, er eigandi á heima. Nú eru þeir fleiri 
en einn (2. og 3. tölul. 1. gr.) og eiga ekki allir heima í sama lögsagnarumdæmi, 
og skal þá skrá skip á heimilisfangi þess, er þeir kjósa til þess.

7. gr.
Nú viU aðili láta skrá skip sitt, og skal hann þá senda lögreglustjóra, þar 

sem skipi er ætlað heimilisfang, skriflega beiðni um það. Ef skip er þar ekki, þá 
skal senda beiðni til lögreglustjóra þar, sem skipið er.

Þessi skilriki skulu fylgja skráningarheiðni:
1. Skipasmíðaskirteini, ásamt heimildarbréfi eiganda eða eigenda, ef eigenda- 

skipti hafa orðið að skipi siðan það var smiðað. Vera skulu skjöl þess í frum- 
riti og eftirriti, og skal geyma eftirrit í skjalasafni lögreglustjóra.

2. Skýrsla aðila um önnur þau atriði, er með þarf, svo að skip megi skrásetja 
(sbr. 5. gr.).
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3. Yfirlýsing eiganda eða eigenda (2. og 3. tölul. 1. gr.), að viðlögðum dreng- 
skap, nm það, að hann eða þeir sé í raun réttri eigandi eða eigendur skipsins, 
en ekki aðeins í orði kveðnu, og ef eigandi er félag eða stofnun (4. tölul. 1. 
gr.), þá skal fylgja samskonar yfirlýsing stjórnenda allra um það, að full- 
nægt sé skilyrðum þeim, er í 4. tölulið 1. gr. segir. Ennfremur skal fylgja 
drengskaparheit um það, að þjóðernis- og skráningarskírteini skipsins skuli 
ekki verða notað til þess að útvega öðru skipi réttindi skipa, skrásettra hér á 
landi, né sama skipi, ef það kemst í eign þess eða þeirra, sem ekki mega láta 
skrá skip sin hér. Yfirlýsingar þessar skal annaðhvort undirrita i viðurvist 
lögreglustjóra þess, er skráningu annast, eða notarii publici.

Fjármálaráðuneytinu eða skráningarstofunni i umboði þess er heimilt að 
undanþiggja menn framlagningu þeirra skírteina, er hér segir, ef öflun þeirra er 
sérstökum örðugleikum bundin, enda sé réttur aðila til að láta skrá skip sitt vafa- 
laus og nauðsynlegar upplýsingar til þess að skráning megi fara fram með öðr- 
um hætti fengnar.

Nú þykir lögreglustjóra grunur leika á því, að aðili fullnægi í raun réttri 
ekki skilyrðum laga þessara til að láta skrá hér skip sitt, eða hann eigi í raun 
réttri ekki skip það, er hann vill láta skrá sem sína eign, og ber lögreglustjóra þá 
að láta fram fara rannsókn að hætti opinberra mála um öll þau atriði, er máh 
kunna að skipta.

8. gr.
Nú telur lögreglustjóri eftir atvikum, að undangenginni rannsókn samkv. 

7. gr., aðila tvimælalaust fullnægja öllum lögmæltum skilyrðum, og skal hann þá 
skrásetja skipið. Annarskostar sendir lögreglustjóri skráningarstofunni skjöl þau, 
er i 7. gr. segir, ásamt rannsókn sinni og greinargerð um máhð. Skráningarstof- 
an skal þá gera tiUögur um máUð og senda þær síðan f jármálaráðuneytinu ásamt 
rannsókn lögreglustjóra, greinargerð og öðrum skjölum. Leggur síðan ráðuneytið 
fyrir lögreglustjóra að skrá skipið, rannsaka málið betur eða neita skilmálalaust 
rnn skráningu. Nú býður ráðuneytið rækilegri rannsókn, og skal lögreglustjóri 
þá senda skráningarstofunni skjöUn að nýju, þegar rannsókn er lokið, enda skal 
þá svo með fara sem fyrr segir.

9. gr.
Nú skrásetur lögreglustjóri skip, og skal hann þá jafnskjótt sem þess er 

kostur senda skráningarstofunni öll þau skilriki, sem honum hafa i hendur komið 
samkvæmt 7. og 8. gr., mælingu skips og aðra fræðslu um það, er hann má í té 
láta og máU skiptir. Skal skráningarstofan athuga mæUnguna og rannsaka skil- 
ríki þau, sem send hafa verið. Ef þörf þykir, getur skráningarstofan látið nýja 
mæUngu fara fram. Skráningarstofan getur og krafizt nýrra og frekari upplýs- 
inga um atriði, sem óljós þykja. Ef skráningarstofan telur skip ranglega skráð, 
þá tilkynnir hún það ráðuneytinu skriflega,' sem þá getur fyrirskipað rannsókn 
samkvæmt 7. gr. Að þvi búnu sker ráðuneytið úr þvi, svo sem í 8. gr. er mælt, 
hvort skráning skuU standa eða skip aftur strikað af skrá.
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10. gr.
Nú vill aðili ekki una við úrskurð fjármálaráðuneytisins samkvæmt 8. og

9. gr., og getur hann þá lagt málið undir úrlausn dómstólanna. Fer það mál að 
hætti opinberra lögreglumála, bæði í liéraði og i æðra dómi, en leysa skal með 
dómi úr þvi, hvort skrá skuh skip aðila eða ekki.

11. gr.
Nú telur skráningarstofan skip réttilega skráð, og tekur hún þá skipið á 

aðalskipaskrá. Ef skipið er yfir 30 smálestir brúttó, þá gefur ráðuneytið út þjóð- 
ernis- og skráningarskírteini handa skipinu í því formi, er ráðuneytið ákveður. 
En ef skip er minna, þá gefur skráningarstofan út mælingarbréf því til handa, 
nema sigla eigi þvi til annara landa; fær það þá þjóðernisskirteini auk mælingar- 
bréfsins, sem ráðuneytið gefur út.

Rita skal mælingaskírteini skips og allt það, er greina skal i skipaskrá sam- 
kvæmt 5. gr., á þjóðernisskirteini. Skírteini skal síðan, ásaint fylgiskjölum, þegar 
senda lögreglustjóra, og bókar hann það, er með þarf, i skipaskrá, leiðréttir smá- 
lestatal skips, ef þess gerist þörf, og ritar nafn skipstjóra, ásamt greinargerð um 
heimild hans til þeirrar atvinnu, á þjóðernisskírteini og fær aðila það siðan i 
hendur.

Nú er skip, þegar á að skrá það, ekki í umdæmi, þar sem því er ætlað 
heimilisfang (sbr. 1. málsgr. 7. gr.), og skal þá lögreglustjóri, er látið hefir af 
hendi þjóðernis- og skráningarskírteini, senda skjöl þau öll, er skráningu skipsins 
varða, til lögreglustjóra á heimilisfangi þess, og skal hann síðan skrásetja skipið.

12. gr.
A hvert skrásett skip skal marka nettó smálcstatal þess og skráningar- 

stafi þess á þiljubitann við aðallestaropið að aftan, ef það má verða, en ella 
annarsstaðar, þar sem þvi verður við komið og vel fer á því. Þegar merki 
þessi eru orðin ólæsileg eða með öllu máð af, þá verður skip ekki lengur við- 
urkennt skrásett íslenzkt skip.

Stöfum þeim, er skip fær á aðalskrá, má ekki breyta, meðan skráning 
stendur óhögguð. Eru þeir skráningarstafir skips, enda skal marka þá á það.

Setja skal nafn skips og heimili aftan á skip, þar sem vel ber á því, með 
greinilegu latnesku letri, ljósleitu með dökkum undirlit, eða dökku letri með 
ljósleitum undirlit. Ef nafn skips er tvö orð eða fleiri, þá skal ávallt vera að 
minnsta kosti eins bókstafs bil milli orðanna.

Ef skip sighr til annara landa, þá skal setja nafn þess þar að auk með 
sama hætti á báðar skipshliðar, enda skal, svo fljótt sem unnt er, marka bæði að 
framan og aftan á skip, hversu djúpt það ristir, öðrumegin i desímetrum en 
hinumegin í enskuin fetum.

Bannað er að leyna nafni skips eða heimili eða nema brott, nema það sé 
gert til að forða því undan hættu í ófriði. Ekki má heldur nefna skip öðru nafni 
cn það er skráð undir. Og eigi má breyta nafni á skrásettu skipi, nema eigenda-
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skipti verði, enda samþykki skráningarstofan breytinguna og óbreyttir haldist 
skráningarstafir skipsins.

13. gr.
Nú er skip byggt erlendis fyrir aðila, er liér íuá láta skrá skip sitt, eða 

liann verður með öðruin hætti eigandi að skipi erlendis, og má þá ekki skrá það 
á Islandi, fyrr en það er komið í íslenzkt skráningarumdæmí.

Þó skal viðskiptafulltrúum íslands skylt, þegar svo er ástatt, að gefa út 
þjóðernisskírteini til bráðabirgða, enda hafi þeir í hendur fengið skilriki þau, cr 
í 7. gr. getur, og skal það giida sem venjulegt þjóðernisskirteini, þó ekki lengur 
en þar til skipið kemur i fyrsta sinn í islenzka höfn, enda sé skirteini skilað lög- 
reglustjóra í þvi umdæmi, og aldrei Iengur cn tvö ár, nema samþykki fjármála- 
ráðuneytisins komi til.

Nú þykir viðskiptafulltrúa grunur leika á þvi, að aðili fullnægi í raun réllri 
ekki skilyrðum laga þessara til að láta skrá skip sitt á íslandi, eða að liann eigi í 
raun réttri ekki skip það, er hann viU láta skrá sem sína eign, og ber honum þá 
að neita að gefa út þjóðernisskirteini tU bráðabirgða, þar til f jármálaráðuneytið, 
eftir undangengna rannsókn, hefir skorið úr máUnu.

Jafnskjótt sem viðskiptafuUtrúi gefur út þjóðernisskírteini, sendir liann 
skráningarstofunni eftirrit af þvi, sömuleiðis staðfest eftirrit af sönnunargögnnm 
þeim, sem sá, er skráningarinnar beiðist, á að afhenda honum samkv. 7. gr. 
Skráningarstofunni ber að rannsaka skjöl þessi og krefja útgerðarstjóra skipsins 
um að skila aftur bráðabirgðaþjóðernisskírteininu, ef það reynist að vera ólög- 
lega útgefið.

1 þjóðernisskírteini tU bráðabirgða skal greina:
1. Nafn skips og liverskonar skip það sé.
2. Hvar og hvenær skip sé byggt eða keypt, og nafn eiganda eða eigenda sam- 

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

lýsing.
5. Hversu lengi skirteinið skuU gUda.

Nú er skip, sem skrásett er á Islandi, smíðað upp erlendis, og er skipstjóra 
þá rétt að krefjast þess af næsta viðskiptafulltrúa Islands, að liann fái honuin í 
hendur skírteini, er veiti lionum heimUd tU að nota þjóðernis- og skráningarskir- 
teini sitt eftir sem áður, þangað til hann kemur i íslenzka höfn, þar sem rannsaka 
má, hvort skipi hafi verið svo breytt, að gefa þurfi út nýtt þjóðernisskírteini. þó 
getur skirteini viðskiptafuUtrúa ekki lengur gilt en tvö ár, nema sérstakt sam- 
þykki f jármálaráðuneytisins komi til.

14. gr.
Þjóðernis- og skráningarskírteini skal ávallt fvlgja skipi, enda skal sýna 

það við toUgreiðslu skips samkvæmt kröfu vfirvalda og fyrirUða landvarnarskipa 
eða viðskiptafulltrúa landsins erlendis. Bannað er að rita nokkuð á skírteini eða 
breyta nokkru í því, nema lögreglustjóri, þar sem skip er skrásett, geri það, eða 
viðskiptafulltrúi landsins erlendis.
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15. gr.
Nýtt þjóðernisskirteini skal gefa út í stað eldra, ef þess er krafizt, enda 

sé þá eldra skirteini skilað aftur um leið:
1. Ef nafni skips er breytt.
2. Ef viðskiptafulltrúi hefir gefið út þjóðernisskírteini til bráðabirgða. Rann- 

saka skal þá eftir þörfum öll atriði, er skráningu varða, svo sem í 7. sbr. 8. 
gr. segir.

3. Ef þjóðernisskirteini glatast. Nú glatast skírteini crlendis, og gefur þá við- 
skiptafuhtrúi landsins þar út þjóðernisskírteiní til bráðabirgða (sbr. 13. gr.), 
og skal þar frá því skýrt, hvers vegna skírteinið sé út gefið. Skal sá, er biður 
um skirteinið, gefa skýrslu um það, hvernig það hefir glatazt.

4. Ef skrásettu skipi er breytt svo, að það svarar ekki lengur til þess, er í þjóð- 
ernisskirteini þess stendur um það, hverskonar skip það sé, smálestatal þess 
eða lýsing að öðru stendur ekki heima, þá skal skrá skip af nýju, nema hall- 
kvæmara þyki að skrá breytingarnar á skirteinið. Ef breyting er skráð á 
skirteini, sendir lögreglustjóri skráningarstofunni þcgar skýrslu um það.

5. Ef aðili fer annars fram á að fá nýtt' skírteini.
6. Ef skrásett skip tekur heimilisfang í öðru skráningarumdæmi. Aðili skýrir 

þá lögreglustjóra, þar sem skip var skráð, frá ósk sinni um flutninginn, cn 
hann sendir lögreglustjóra á hinu nýja heimih skipsins skjöhn, og verður 
skipið svo skrásett af nýju.

16. gr.
Ef eigendaskipti verða að skipi eða skipshluta, enda glati skip ekki fyrir 

það rétti til að sigla undir íslenzkum fána, eða skipstjóraskipti verða, eða ef 
breyting verður á einhverjum þeirra alriða, sem skrásett eru samkvæmt 5. gr., 
þá ber eiganda eða eigendum, og ef eigendaskipti hafa orðið, bæði fyrrverandi 
og núverandi eiganda, að skýra lögreglustjóra, þar sem skip er skráð, frá því 
innan 4 vikna, ásamt sönnunum fyrir heimild sinni og þeim öðrum skilríkjum, 
sem nauðsyn er á, svo að skráin verði leiðrétt samkvæmt því.

Svo skal skrá breytingar á þjóðernis- og skráningarskírteini skipsins, nema 
út verði gefið nýtt skirteini.

Nú verða shkar breytingar, sem hér segir, erlendis, og skal þá næsti við- 
skiptafuUtrúi landsins rita þær á skírteinið og senda skráningarstofunni þegar 
skýrslu um þær.

Rétt er, að rannsókn samkvæmt 7. sbr. 8. gr. fari fram um öh þau atriði, 
er eigendaskipti eftir þessari grein varða.

17. gr.
Strika skal skip af skrá og skila skal lögreglustjóra þegar þjóðernisskir- 

teini skips, ef þess er kostur, ásamt skriflegri skýrslu um atburði:
1. Ef skip ferst, er höggið upp eða ónýtt með öðrum liætti. Nú fer svo um skip 

erlendis, og skal þá skila viðskiptafulltrúa Islands þar þjóðernisskírteini 
þess, en hann sendir það síðan skráningarstofunni ásamt skýrslu um atburði.

2. Ef skip eða skipshluti verður eign manns, félags eða stofnunar og fyrirgerir
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þess vegna rétti til að nota islenzkan fána. Er þá eiganda eða eigendum skylt, 
að sama hætti sem í 16. gr. segir, að skýra lögreglustjóra frá breytingunni 
innan 4 vikna frá þvi er hún varð. Ef eigendaskipti verða erlendis, ber skip- 
stjóra eða eiganda að skýra næsta viðskiptafulltrúa Islands frá þeim og skila 
honum skirteininu og öðrum skjölum skipsins, enda skal hann senda skrán- 
ingarstofunni þau svo fljótt sem þess er kostur. Þar, sem enginn viðskiptafull- 
trúi er fyrir hönd Islands, skal skipstjóri eða eigandi skips útvega vottorð 
embættismanns, er löggildur sé að þarlandslögum til þess að íáta slik vott- 
orð af hendi um breytinguna, og senda skjölin siðan skráningarstofunni. Nú 
verða eigendaskipti að skipi eða skipshluta vegna skipta á búi eða uppboðs- 
sölu, og skal þá skiptaráðandi eða uppboðshaldari, og ef breytingin varð er- 
lendis, viðskiptafulltrúi landsins þar, gera það, sem með þarf.

3. Ef skip er dæmt óbætandi erlendis, þá skal enn svo með fara sem áður er sagt.
Nú er þjóðernisskírteini ekki skilað og skip er enn til, og skal þá ógilda

skirteini með auglýsingu í Lögbirtingablaðinu.

18. gr.
Lögreglustjóri skýrir skráningarstofunni jafnskjótt sem unnt er frá hverri 

breytingu, sem i 16. og 17. gr. segir.
Nú verður ágreiningur um rétt aðilja til að hafa skip áfram skráð á Islandi, 

eða grunur kemur um það, að sá réttur sé glataður eða hafi aldrei verið til nema i 
orði kveðnu, og skal þá lögreglustjóri skýra skráningarstofunni frá því svo fljótt 
sem auðið er, enda fer um rannsókn þessa máls og úrskurð eins og 7., 8. og 10. 
gr. segir.

19. gr.
Ef eigandi æskir þess og sérstök ástæða er til þess, þá getur f jármálaráðu- 

neytið veitt skipi, sem beima á hér á landi, leiðarbréf til þess að fara hér hafna á 
milli áður en það sé skrásett, enda hefir slikt leiðarbréf sama gildi hér við land 
sem þjóðernis- og skrásetningarskirteini.

Ennfremur er fjármálaráðunevtinu rétt, að fenginni umsögn skráningar- 
stofunnar, að veita skipi, ef nauðsyn ber til að það fari þegar til útlanda, þjóð- 
ernisskirteini til bráðabirgða til sigbnga þangað, enda hafi skráningarstofan feng- 
ið í hendur skráningarskjöl skips, en þó brestur eittbvað á til þess, að skráning 
megi þegar fram fara. 1 bráðabirgðaskirteini skal greina öll þau atriði, sem í 13. 
gr. 1.—5. tölul. getur. Bráðabirgðaskirteinið gildir ekki lengur en í 2 ár, en þó 
getur ráðuneytið lengt frestinn, ef sérstakar ástæður hamla skráningu skipsins. 
Um leið og skip fær bráðabirgðaskirteini, skal marka á það smálestatal og skrán- 
ingarstafi eftir 12. gr.

20. gr.
Lögreglustjóra er skylt að láta í té, gegn 5 króna endurgjaldi fyrir hvert 

skip, ágrip úr skipaskrá. Skráningarstofan lætur og í té, með sömu skilyrðum, 
staðfest eftirrit af þjóðernis- og skrásetningarskírteinum og mælingarbréfum. 
Greina skal á eftirriti, hvers vegna það var af hendi látið.
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21. gr.
Það varðar sektum, 100—200 kr. á hverja brúttó smálest skips:

1. Ef aðili, eða umboðsmaður hans, útvegar skráningu á skipi eða þjóðernis- og 
skráningarskirteini með visvitandi röngum skýrsium, enda þótt hann bresti 
skilyrði 1. gr. laga þessara tii þess að láta skrá skipið hér.

2. Ef aðili, eða umboðsmaður hans, leynir eða vanrækir að skýra frá breyting- 
um þeim á högum sínum eða sameigenda sinna, er valda missi þeirra skil- 
yrða, er i 1. gr. segir.

3. Ef aðili, sem fengið hefir skip skráð með þeim hætti, sem i 1. tölul. segir, áður 
en lög þessi öðlast gildi, heldur áfram að hafa það á skrá hér eftir að lögin 
eru komin til framkvæmdar.

Nú hefir aðili, eða umhoðsmaður hans, framið annað refsivert athæfi til 
þess að koma fram hrotum þeim, er i 1.—3. tölul. greinar þessarar segir, svo 
sem skjalafals, og skal hann þá jafnframt sæta lögmæltri refsingu fyrir það 
athæfi.

22. gr.
Það varðar 50—100 kr. sektum á hverja brúttó smálest skips, ef aðili, eða 

umboðsmaður hans, freinur nokkra þá athöfn, er miðar til að koma í framkvæmd 
þeim verknaði, er í 1. tölulið 21. gr. segir, en það tekst ekki.

Ákvæði síðustu málsgr. 21. gr. eiga hér við.

23. gr.
Skip, ásamt veiðarfærum og afla, ef þvi er að skipta, er að veði til trygg- 

ingar sektum og málskostnaði vegna brota eftir 21. og 22. gr., enda má kyrrsetja 
veðið og selja síðan, að undangengnu f járnámi, til lúkningar hvorutveggja.

24. gr.
Ef aðili útvegar sér annars eða lætur útvega sér ranglega skráningu á skipi 

sínu, þjóðernis- og skráningarskirteini eða leiðarbréf (19. gr.), vanrækir skyldur 
sinar samkvæmt 2., 12., 13., 14., 15., 16. eða 17. gr. laga þessara eða brýtur þær 
með öðrum hætti, eða brýtur fyrirmæli í reglugerð, er stjórnarvöld setja sam- 
kvæmt lögum þessum, þá varðar það sektum, allt að 2000 kr., enda liggi ekki 
þyngri refsing við samkvæmt öðrum lögum.

25. gr.
Taka má sektir eftir lögum þessum fjárnámi i búi hinna seku, enda ábyrg- 

ist eigandi skips eða eigendur, ef fleiri eiga skip en einn, allir fyrir einn og einn 
fyrir alla greiðslu sekta. Sama er um stjórnendur félaga og stofnana.

26. gr.
Fjármálaráðuneytið setur reglur um framkvæmd laga þessara, að því 

leyti, sem þess verður þörf og innan þeirra takmarka, sem í þeim eru sett.
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27. gr.
Mál vegna brota á lögum þessum og reglum, settum samkvæmt 26. gr., 

skulu sæta meðferð almennra lögreglumála.
Sektir fyrir brot á lögum þessum og reglum þeim, er í 26. gr. segir, skulu 

renna í rikissjóð.
28. gr.

Lög þessi öðlast gildi 1. júli 1930, og eru þá jafnframt úr gildi nuinin lög 
nr. 29, 27. júni 1925, um skráning skipa, og lög 14. júni 1929 um breytingu á 
þeim lögiun.

Nd. 495. Lög

um breyting á lögum nr. 76, 28. nóv. 1919, um breyting á yfirsetukvenna- 
lögum, nr. 14, 22. okt. 1912.

(Afgreidd frá Nd. 11. april).

1- gr.
1 stað 1. gr. laga nr. 76 28. nóv. 1919 komi:
Laun yfirsetukvenna i kaupstöðum skulu greidd úr bæjarsjóði, en í 

sveitnm að einum þriðja hluta úr sýslusjóði og að tveimur þriðju hlutum úr 
rikissjóði. Utan kaupstaða skulu launin greidd á manntalsþingi, en mánaðar- 
lega i kaupstöðum.

Launin skal miða við manntal umdæmisins við siðustu áramót, þannig:
1. 1 þeim umdæmum, þar sem fólkstal er 300 eða minna, skulu árslaun 

vera 300 krónur.
2. 1 umdæmum, sem hafa fleiri en 300 manna, skulu árslaunin vera 300 

krónur, að viðbættum 10 kr. fyrir hverja fulla fimm tugi manna, sem fram 
yfir eru 300.

3. 1 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. i byrjunarlaun.

Laun allra yfirsetukvenna skulu hækka eftir 5 ár um 50 krónur, og 
eftir önnur 5 ár um 50 krónur. Þó mega launin án dýrtiðaruppbótar aldrei 
fara fram úr 1500 krónum.

Á laun þessi greiðist dýrtiðaruppbót af aðiljum eftir þeim reglum, sem 
gilda um starfsmenn rikisins. Yfirsetukonur, sem skipaðar hafa veríð áður en 
lög þessi öðluðust gildi, taka launabót eftir þjónustualdri.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1931.
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3. gr.
Þá er lög þessi hafa öðlazt 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.

Sþ. 496. Tillaga

til þingsályktunar um sæsimasambandið við útlönd.

Frá atvinnumálaráðherra.

Alþingi ályktar að heimila atvinnumálaráðherra að útvega konungs- 
úrskurð, er heimili, að leyfi h/f Mikla norræna ritsimafélagsins i Kaupmanna- 
höfn til þess að starfrækja sæsimann milli Hjattlands, Færeyja og íslands 
verði sagt upp á þessu ári, svo að leyfið falli úr gildi 1. janúar 1932.

Greinargerð.
•

Þegar- leyfi Mikla norræna rilsimafélagsins til þess að stofna og starf- 
rækja neðansjávarritsfma milli Hjaltlands, Færeyja og íslands var á enda þann 
1. sept. 1926, var samningnrinn endnrnýjaður með leyfisbréfi útgefnn 31. júlí 
1926. Samkvæmt 1. gr. leyfisbréfsins getnr hvor samningsaðilja sagt samningn- 
nm npp með eins árs fyrirvara frá næstn áramótnm að telja.

1 bréfi landssfmastjóra, dags. 3. marz þ. á., sem prentað er hér á eftir 
sem fylgiskjal, er gerð itarleg grein fyrir þeim ástæðnm, sem gera það æskilegt, 
að ríkisstjórnin útvegi sér heimild til þess að segja npp sæsimasamningnnm við 
Mikla norræna ritsimafélagið á þessn ári, svo að taka megi npp loftskeytare^tnr 
i stað sæsfmasambandsins frá 1. janúar 1932, ef þetta þykir tiltækilegt að fengn- 
nm þeim nndirbúningi, sem ráð er fyrir gert í bréfi landssimastjórans. Og með 
þvf að gera virðist mega ráð fyrir, að loftskeytarekstnr á simskeytnm til útlanda 
geti bæði orðið öruggari fyrir almenning og jafnframt til sparnaðar, þykir rétt 
að ríkisstjórnin afli sér á yflrstandandi Alþingi heimildar til þess að segja npp 
nmræddnm samningi, svo að loftskeytarekstnr geti bafizt frá 1. janúar 1932.

Það skal tekið fram, að atvinnnmálaráðnneytinn hefir borizt álit sfma- 
verkfræðingsins, loftskeytastöðvarstjórans og landsslmastöðvarstjórans hér f bænum 
nm málið, og ern þeir þvf meðmæltir, að veitt verði heimild sú, sem f tillögn 
þessari felst til nppsagnar á sæsimasamningnnm, enda þótt þeir áætli bagnaðinn 
af loftskeytarekstri minni en landssfmastjóri gerir ráð fyrir.
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Fylgiskjal.

LANDSSlMASTJÓRINN. Reykjavik, 3. marz 1930.

Sæsimabilnnnm heflr fjölgað mjög á siðnstn árnm og hefir stnndnm ekfei 
verið hægt að senda neitt skeyti gegnnm sæsimann svo viknm skipti. Þá hefir 
verið reynt að koma skeytnnnm áfram þráðlanst með aðstoð loftskeytastöðvar- 
innar { Reykjavik og loftskeytastöðva i Noregi, Færeyjnm og Bretlandi. Loft- 
skeytastöðin hér er alls ekki gerð fyrir slfk viðskipti, er hnn bæði allt of afllitil 
og getnr ekki afgreitt nema tiltölnlega fá skeyti á dag, og hinsvegar er hún npp- 
tekin af skipaviðskiptnnnm. Með hinnm tiðn simslitnm samfara hraðvaxandi 
skeytafjölda horfir hér til mikilla vandræða á næstn árnm, ef ekki verðnr við 
gert i tæka tið. Hér á eftir fer tafla yfir sæsimabilanir á nndanförnnm árnm:

Ár J907 1911 1916 1917 1918 1919 1921
Bilanafjöldi • • • ■ • • • • • • • • 2 1 1 1 1 1 2
Dagafj. sem sæs. var 

Ár
bilaðnr1) 31

1923
8

1924
30

1925
1

1926
18

1927
9

1928
31

1929
Bilanafjöldi • • • • • • • • • • • • 2 2 1 1 1 4 3
Dagafj. sem sæs. var bilaðnr... 4 11 7 8 6 45 22

Sæsimasamningnrinn við Mikla norræna ritsimafélagið fellnr úr gildi 1. 
janúar 1932, ef honnm er sagt npp 12 mánnðnm áður. Það þótti þvl timabært 
að rannsaka, hvort hægt væri að fá betra samband við önnnr Iönd.

Nú ern flest lönd að koma á talsambandi sin á milli, hvar sem þan ern 
á hnettinum. Þannig getnr simanotandi i Miðevrópn nú fengið talsamband við 
mann i Amerikn eða Asín. Það var þvi talið rétt að athnga nm leið, hvað það 
myndi kosta að koma íslandi í talsamband við ónnnr lönd.

Kostnaðar vegna virðist aðeins vera kleift að nota mjög stnttar öldnr 
fyrir svona samband.

Þvi var Marconifélagið á Gnglandi beðið að rannsaka þetta nánar og 
k<ma fram með tilboð fyrir stöð, er gæti annazt þessi viðskipti. Þetta féiag hefir 
verið brantryðjandi i hagnýtingn mjög stnttra rafaldna fyrir loftskeytaviðskipti, 
og mnn hafa mesta reynsln á þvf sviði. Það hefir reist stnttbylgjnstöðvar, er 
tengja saman brezka heimsveldið i öllnm heimsálfnm, og hafa þær reynzt ágæt- 
iega. Hver þessara stöðva afgreiðir margfalt meir en viðskiptin milli fslands og 
útlanda nema.

Nú er kominn hingað maðnr frá Marconifélaginu með tilboð i stuttbylgjn- 
stöð fyrir bæði skeyta- og talsamband, og má koma tækjnnnm fyrir í byggingum 
þeim, er siminn á fyrir.

í þessn tilboði er fólgin stöð, er gefni 2 kw. orkn i loftnetið oger byggð

1) Sambandið milli Reykjaviknr og útlanda hefir slitnað enn oftar, er landlinan 
hefir biiað.
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fyrír tvær öldulengdir; ennfremur 4 loftskeytastengur úr stáli 21—32 metra háar, 
þrjú mjðg fullkomin viðtæki fyrir bæði mjög stnttar og mjög langar öldnr.

Stöðin kostar í tilboðinu 330000 fsl. krónur, ef hún er gerð aðeins fyrir 
loftskeytáviðskipti, en 119000 kr. meir, ef hún er jafnframt gerð fyrir talsamband, 
þannig, að hver sfmanotandi hér geti hringt sfmanotanda t. d. í Kanpmannahöfn 
npp heiman frá sér. Ef það nægir, að talsamband fáist aðeins frá einnm stað í 
Reykjavik, verðnr kostnaðnrinn talsvert lægri, en enn ern ekki fengnar upplýs- 
ingar nm hve mikln það mnnar.

Marconifélagið býðst ennfremnr til að lána tilboðsnpphæðina, þannig, að 
hún endnrgreiðist á 5 árnm.

a
Samkv. tilboði Marconis ............
Annar stofnkostnaðnr (jarðstr.,

varalampar o. fl.) ....................
Samtals

Stofnkostnaðar stattbylgjastöðoar: 
Skeytasamband. b. Skeyta- og talsamband.

330000 kr. 449000 kr.

24000 — 
354000 kr.

27000 — 
476000 kr.

a
Vextir og fyrning 12°/«....................
Viðh. og raforka (2000 klst.)

Samtals

Rekstrarkostaaðar stattbylgjastöðoar:
Skeytasamband. b. Skeyta- og talsamband.

42500 kr. 57000 kr.
13000 — 13500 —
55500 kr. 70500 kr.

Hagnaður af að nota loftskeytastöð i stað sœsima:

Ár 1928 1930 1932 1934 1936
Orðafj. f útl. skeytnm.................... • •« 1850000 2030000 2240000 2460000 2680000
Tekjnauki við loftskeytarekstnr f stað

sæsfma *) ..................................... kr. 67000 74000 81000 87000 93000
Kostnaðaranki við loftskeyta-

rekstnr i stað sæsfma ............ — 26000 26000 26000 26000 26000
Hagnaðnr landssfmans af að

hefja loftskeytarekstnr ............ — 41000 48000 55000 61000 67000
Hagnaðnr almennings vegna lægri

taxta við loftskeyti.................... — 60000 66000 73000 80000 82000
Hagnaðnr landss. og almennings

á Islandi.................... Samtals kr. 81000 92000 103000 114000 125000

1) Aö undanförnu hefir skeytataxtinn veriö miöaöur við, að islenzk króna væri 
dálitiö lægri i hlutfalli viö gullfrankn en bankagengi er, og hefir landssiminn pví haft 
talsvert meiri tekjnr vegna gengisgróöans. Par eö óvist er, hve lengi veröur leyft aö reikna 
skeytataxtann meö pvi gengi, er hér til varúöar reiknaö meö raunverulegu bankagengi í 
islenzkum krónum i hlutfalli viö gullfranká. Oröafjöldinn er áætlaöur fram i timann eftir 
breytingum hans á siðustu 4 árum.

Alpt. 1930. A. (42. löggjafarping). 163
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Tekjurnar við loftskeytareksturinn eru reiknaðar þannig, að gjald það, 
16 */» ctm., sem Mikla norræna félagið fær nú af hverju orði gegnnm sæsimann 
til Bretlands, skiptist milli beggja loftskeytastöðvanna, þannig að i hlnt stuttbylgju- 
stöðvarinnar hér koma 81/* ctm.

Ennfremur er reiknað með að terminalgjaldið á Islandi, Danmörk og 
Noregi og Svíþjóð hækki upp i það, sem það er fyrir viðskipti við önnnr lönd.

Við loftskeytarekstnrinn hlýtnr skeytagjaldið þó að lækka fyrir nokknr 
lönd, t. d. Noreg, þvi þá fellur transitgjaldið burtu.

Skeytataxtarnir myndn þá breytast sem hér segir:
Lönd: Danmörk, Holland, Noregnr, Rússland, Sviþjóð, Þýzkal.

Núverandi taxtar ctm. 38l/« 50x/j 45 80 45 55
Nýir taxtar við loft- 

skeytarekslnr ctm. 351/! 49‘/s 36l/» 70Ví 43x/s 451/!
Fyrir önnnr lönd helzt sami taxti og áðnr.
Ef ank þess fengist beint samband við stöðvar i Sviþjóð, Þýzkalandi og 

á Spáni, yrði skeytagjaldið fyrir þessi lönd miklu lægra.
Vegna hinna lækknðn skeytagjalda mætti búast við, að orðafjöldinn ykist 

mnn meira en hér hefir verið gert ráð fyrir, þannig að hagnaðurinn við loft- 
skeytarekstnrinn yrði enn meiri.

Við loftskeytarekstnrinn sparast, miðað við núverandi skeytafjölda, lann 
6 simritara á Seyðisfirði, sem nema nú 19418 kr., en með þeim orðafjölda, er 
simaðnr yrði t. d. árið 1936, myndn sparast 8 simritarar þar með 25000 kr. 
launum, ank þess losnar húsrúm á Seyðisfirði, og tækin, sem þar ern, má nota 
annarsstaðar, ennfremnr má nota ritsímalfnnna milli Reykjavíkur og Seyðisfjarðar 
til annara viðskipta nokkurn hlnta dags. Má áætla þennan sparnað samanlagðan 
rainnst 35000 kr. árlega. Hér frá drægist aukin gæzla stuttbylgjustöðvarinnar, 
sera mætti áætla nm 5000 kr. í Reykjavik myndi sennilega eftir fyrsta árið 
sparast minnst einn maðnr við símritun vegna hins ankna hraða afgreiðslnnnar. 
Til varúðar skal þó ekki tekið tillit til þessa nú, en mannsparnaðnr o. fl. talinn 
svara til 35000 — 5000 = 30000 kr. árlega. Þá má reikna, að útgjöldin við loft- 
skeytarekstnr verði 56000 — 30000 = 26000 kr. hærri árlega en við sæsfmarekstnr.

Nú ber að athnga það, hvort Ioftskeytasambandið verðnr eins óruggt og 
sæsimasambandið.

Af reynsln þeirri, sem þegar er fengin af rekstri annara slikra stöðva 
siðustu 4 árin, er álitið, að hér mnni vera hægt að senda 20—30 orð á minútn 
hverri allan sólarhringinn alian ársins hring, og yfir 40 orð á mínútn alltaf nema 
milli kl. 3—6 á vetrarnóttnm, og 70—200 orð á minútn alltaf nema milli kl. 
1—8 á vetrarnóttnm.

Með þessn er hægt að annast margfalt meiri viðskipti en hægt er að 
vænta hér á næsta mannsaldri.

Það er þó ekki hægt að ábyrgjast, að enga klnkknstnnd geti brngðið frá 
þessn góða sambandi, sérstaklega á vetrarnóttnm, þvi mjög stnttar öldnr berast 
þá stnndnm nokknð óreglnlega. En jafnvel þótt eitthvað mjög óvenjnlegt kæmi 
fyrir einhvern dag, þá væri ávallt hægt að halda góðn sambandi við önnnr fönd
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með útvarpsstöðinni, sem gæti annazt öll viðskipti á meðan, og ennfremur má 
nota loftskeytastöðina, sem nú er bér, sem auka-varastöð.

Marconifélagið vill ábyrgjast, að sambandið verði svo tryggt, að að minnsta 
kosti haldist það 18 tíma bvern dag að meðaitali I hvaða mánnði ársins sem er, 
og að aldrei sén meir en tveir samliggjandi dagar, sem ekki fáist yfir 9 tíma 
samband hvern dag.

Þegar nú þess er gætt, að hin mjög ófullkomna loftskeytastöð bér hefir 
vegna sæsimabilana orðið að bjarga skeytaviðskiptunum í 45 daga árið 1928, og 
22 daga árið 1929, og enn oftar á þessnm árum vegna bilana á landlínunni til 
SeyðisQarðar, þá er það tryggt, að með góðri stuttbylgjustöð hér verður sam- 
bandið eigi aðeins miklu betra en áður, heldur verður það lika alveg öruggt 
með útvarpsstöðinni sem varastöð. Hinsvegar ætti að blifast við að nota út- 
varpsstöðina til slikra viðskipta nema þegar alveg nauðsynlegt er, þvi hún er 
miklu dýrari i rekstri og öldulengd hennar er ekki ætlnð til þessa; auk þess 
kæmi reksturinn nokkurn hluta dags í bága við útvarpið.

Hér hefir ekki verið minnzt á það, hvort nokkuð gæti fengizt upp úr 
sæsimanum, t. d. ef hann yrði tekinn upp og seldur eða notaður annarsstaðar. 
Það virðist þó ekki timabært að taka það til meðferðar fyrst um sinn, meðal 
annars þar sem enn er ekki ljóst, hver sé eigandi sæsimans.

Að ölln athuguðn virðist þvi mega ráða, að það muni borga sig vel, 
bæði fyrir landssimann og almenning, að bráðlega verði breytt um rekstur og 
sambandinu við útlönd haldið uppi með loflskeylum. Ætti iandssiminn að græða 
um og yfir 60000 krónur á þvi árlega, og almenningur á íslandi annað eins, og 
þessi hagnaður ætti að aukast mikið með ári hverju.

Ennfremur er með þessu fenginn möguleiki til að koma á talsambandi 
við önnur lönd. Og síðar má sennilega nota stöðina til þráðlausra myndasend- 
inga milli fslands og útlanda.

Talsamband við önnar lönd.
Ef stuttbyigjustöðin er auk þess útbúin með tækjum fyrir talsamband, 

þannig að hver simanotandi hér geti talað við annan simanotanda i öðru landi, 
þá kostar stöðin 119000 3000 (varalampar) = 122000 kr. meir. Aukinn
rekstrarkostnaður þess vegna yrði:

Vextir og fyrning talútbúnaðar 12°/o af 122000 ............ 14600 kr.
Viðhald o. fl................................................................................ 3400 —

18000 kr.

Ef töluð væru 5 samtöl á dag, yrði kostnaðurinn um 10 kr. fyrir hvora 
talstöð, og þyrfti þá hvert samtal ekki að kosta yðr 22—25 kr. Ef samtölin yrðu 
10 á dag, yrði kostnaðnrinn um 5 kr. fyrir hvora stöð, eða viðtaisgjaldið um 
12 kr. Þetta er svo lágt verð i hlutfalli við fjarlægðina, að það má eins vel bú- 
ast við allt of mikiLIi eftirspcrn, og að það yrði að hækka gjaldið til þess að 
samtölin drægju ekki of mikið frá skeytunum.
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Talsvert lægri yrði kostnaðurínn, ef aðeins vaeri taluð frá einnm stað í 
bænnm, og væri liklega réttara að byrja með því.

Það er búizt við þvf, að talsambandið sé sæmilegt alian ársins bring 
nema á nóttum á vetrum.

Að lokum þykir rétt að athuga, hvort hægt sé að koma stöðinni npp án 
þess að rikissjóður þnrfi beint að leggja fram nokknrn eyri i stofnkostnað.

Marconifélagið býðst til að láta stöðina af hendi fnllgerða fyrir lok árs- 
ins 1931 gegn £ 3581.8.0 eða 79500 króna greiðsln á ári í 5 ár, og fari fyrsta 
greiðsla fram i lok ársins 1932; svarar þetta til 61/**/# vaxta láns afiallaianst 
Umboðsmaður Marconis telnr vist, að félagið sé fúst að breyta þessn þannig, að

1. greiðslan verði £ 3000 = 66500
2.
3.
4.
5.

£ 3500 = 77600 
£ 3800 = 84300 
£ 3800 = 84300 
£ 3800 = 84300

Þar við bætist svo 13000 kr. árlega fyrir eiginlegnm rekstrarkostnaði 
stöðvar (viðhaldi, raforkn o. fl.), svo að árlegn útgjö'din verða alls 80000, eftir 
fyrsta árið hækkandi npp í nærri 100000 kr. eftir 5. árið, en úr þvi aðeins nm 
13000 kr. árlega. Árið 1928 vorn tekjnr landssimans af ntlendn skeytnnnm 
318000 kr. Ef reiknað er með sama gnllfrankagengi og nú við skeytataxtann, má 
áætia, að tekjnrnar af útlendu skeytnnnm yrðn við loftskeytarekstnr 500000 kr. 
árið 1934, eða 182000 kr. hærri en þær vorn 1928 við sæsimarekstnr, og hækk- 
nðn um 40000 kr. áriega, án þess að rekstrarkostnaðnrinn ykist svo nokkrn 
nemi. Jafnvel þótt af einhverjnm orsöknm yrði að reikna með hærra gengi á 
islenzkri krónn við taxtann á skeytnm til útlanda, ætti landssimanum ekki að 
verða það erfitt að standa stranm af þessnm árlegn greiðslnm í fimm ár.

Að visn yrðn útgjöldin dálitið meiri fyrsta árið en hér er gert ráð fyrir, 
þvi sparnaðurinn kemnr ekki allnr fram þá, þvi ekki er hægt að segja npp 6—8 
simritnrnm allt i einn. Ank þess er alinr stofnkostnaðnrinn nm 24000 kr. hærri 
vegna jarðstrengs, varalampa, húsbreytinga og ófyrirsjáanlegra útgjalda.

Yrði talsambandið tekið með, ykist árlega greiðslan nm hér nm bil 
þriðjnng.

Þegar fyrstu 5 árin væru iiðin, yrðn árlegn útgjöldin mjög lág, þvi stöðin 
væri þá búin að borga sig npp. Útgjöidin yrðu þá fyrir skeytarekstnrinn nm 
25000 kr., fyrir viðhald og raforkn með 3000 klst. rekstri, og nærri þvi engin 
fyrir talsambandið; myndi landssiminn þá fá mjög mikinn hreinan ágóða af 
stöðinni.

t Englandi ern til stöðvar, sem ern reiðnbúnar að hefja viðskipti við 
stöðina hér, og I Danmörkn er nú verið að reisa mjög öfluga stnttbyigjnstöð.

í ráði er að koma stnttbyigjnstöðinni fyrir i húsi útvarpsstöðvarinnar á 
Vatnsendahlið. Ennfremnr er verið að rannsaka, hvort ekki sé mögnlegt að koma 
loftskeytastöðinni fyrir skipaviðskiptin, sem nú er á Melnnnm, lika þar fyrir. Ef 
það væri hægt, myndi vinnast mjög margt, fyrst og fremst lækkaði gæzinkostn- 
aðnr stöðvanna mjög mikið, þvi sami maðnr gæti gætt þeirra allra i einn; myndi
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þá sparnaðurinn af þessu falla til allra stöðvanna. 1 öðru lagi myndi loana um 
hús og stóra lóð & Melunum. í þriðja lagi myndu útvarpsnotendur truflast ólíkt 
minna þegar loftskeytastöðin væri að senda. í fjórða lagi myndi vera miklu 
minna um truflanir fyrir loftskeytaviðtökuna frá skipum.

Ég leyfi mér þvf aö leggja til, að rfkisstjórnin útvegi sér heimild hjá 
yfirstandandi Alþingi til að mega segja upp sæsimasamningnum við Mikla norræna 
ritsimafélagið, og að hún heimili landssimanum að ræða málið við simastjórnir 
nágrannalandanna á þeim grundvelli, að ef það þá þykir muni verða landssim- 
anum og öllum almenningi til mikils hagnaðar að hefja loftskeytarekstur frá 1. 
janúar 1932, þá verði það gert og sæsfmasamningnnm sagt upp fyrir næstu ára- 
mót. Ennfremur sé landssfmanum falið að gera nú þegar drög að samningi við 
Marconifélagið um kaup á þessari stuttbylgjustöð, ef fært þykir þá með talsam- 
bandsútbúnaði, en samningurinn verði ekki gildandi fyrr en rikisstjórnin sam- 
þykkir hann þegar búið er að ræða málið við simastjórnir nágrannalandanna. 
Landssimanum sé ennfremur faiið að undirbúa málið þannig, að stöðin geti í 
tæka tið tekið að sér öll skeytaviðskiptin við útlönd.

Gisli J. Ólafson.
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G. Briem. 
Til

atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins.

Ed. 497. Breytingartillögur

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1931.

I. Frá fjárveitinganefnd.
Við 2. gr. 17. (Verðtollur).

Fyrir „1700000“ kemur ................ ............................ 1760000
II. Frá Erlingi Friðjónssyni.

Við 12. gr. 10. Nýr liður:
Styrkur tíl Þóru Havsteen, til þess að setja á stofn 

nudd- og gigtlækningastofu á Akureyri ............................... 5000
III. Frá Jóni Jónssyni.

Við 13. gr. B. XV. (Styrkur tíl að reisa gistihús á Húsafelli). 
Liðurinn fellur niður.

IV. Frá fjárveitinganefnd.
Við 13. gr. F. V. 16. (Afb. og vextir af láni til L. M. Ericsson 
o.fl.).

Liðinn skal orða svo: Afborgun og vextir af láni frá 
L. M. Ericsson o. fl.
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V. Frá Erlingi Friðjónssyni.
Við 13. gr. F. V. 17. b. (Launauppbót símritara).

Liðinn skal orða svo:
Símritara og fl................................................................ 14000
Hækkun launa á þessum lið skiptist milli allra hlutað-

eigandi starfsmanna, hvort sem þeir eru skipaðir eða settir.
VI. Frá fjárveitinganefnd.

Við 13. gr. G. I. („Afborgun og vextir af láni til Marconifé- 
lagsins í London“).

Orðist svo: Afborgun og vextir af láni frá Marconifé- 
Iaginu í London.

VII. Frá Ingibjörgu H. Bjarnason.
Við 14. gr. B. II. b. Nýr liður:

Til Jónu Guðbjartsdóttur, til framhaldsnáms í bók-
verzlunarfræði erlendis............................................................ 2000
Til vara   .................. ............................................................ 1800

VIII. Frá Halldóri Steinssyni.
Við 14. gr. B. II. c. Nýr liður:

Til Gunnars Bjarnasonar, til þess að Ijúka námi í véla- 
verkfræði í Mittweida i Þýzkalandi ...................................... 900

IX. Frá Jónasi Kristjánssyni.
Við 14. gr. B. II. c. Nýr liður:

Til Kristins' Björnssonar læknis, til þess að ljúka skurð- 
lækninganámi í Paris ............................................................ 3000

X. Frá fjárveitinganefnd.
Við 14. gr. B. IIL b. 4. (Stundakennsla við Menntaskólann).
a. Fyrir ,25000“ kemur ....................................................... 27000
b. Við liðinn bætist aths.:

Af upphæð þessari má verja allt að 2000 kr. til stunda- 
kennara í námsgreinum þeim, er Guðm. Bárðarson kennir.

XI. Frá Ertingi Friðjónssyni.
Við 14. gr. B. IV. 8. (Gagnfræðaskólinn á Akureyri). Nýr liður: 

Til byggingar lesstofu fvrir nemendur skólans og eld-
liúss fyrir heimavist hans ..................................................... 30000

XII. Frá Ingibjörgu H. Bjarnason og Jónasi Kristjánssyni.
Við 14. gr. B. XIX. Nýr hður:

Til Soffíu Stefánsdóttur, til þess að halda uppi náms- 
skeiðum fyrir konur og karla í teikningu og tréskurði allt árið 1500 
Til vara ................................................................................... 1200

XIII. Frá Ingvari Pátmasyni og Jóni Baldvinssyni.
Við 14. gr. B. XXI. Nýr liður:

Til Unnar Jónsdóttur, utanfararstyrkur til þess að full- 
numa sig i iþróttakennslu......... ........................................... 1200

XIV. Frá Erlingi Friðjónssyni.
Við 15. gr. 6. (Til kaupstaðarbókasafna). Nýr liður:



Handa hókasafni norðuramtsins á Akureyri, til bygg- 
ingar yfir safnið, gegn jafnmiklu framlagi frá Akureyrar- 
kaupstað .................................................................................. 35000

XV. Frá Halldóri Steinssyni.
Við 15. gr. 15. Nýr liður:

Til Arna Þórarinssonar, til ritstarfa........................... 1100
XVI. Frá Jóni Baldvinssyni og Ingibjörgu H. Bjarnason.

Við 15. gr. 15. Nýr liður:
Til Sigurðar Skúlasonar, til þess að halda áfram rann- 

sóknum í menningarsögu þjóðarinnar ............................... 700
XVII. Frá Ingvari Pálmasyni.

Við 15. gr. 24. Nýr liður:
Til Sigurðar Skagfield, til lokanáms í sönglist.........  1500

XVIII. Frá Jóni Baldoinssyni og Birni Kristjánssyni.
Við 15. gr. 24. Nýr liður:

Til Eggerts Stefánssonar söngvara, í eitt skipti fyrir öll 3000
XIX. Frá Jóni Baldvinssyni.

Við 15. gr. 25. Nýr liður:
Til Árna Kristjánssonar, til þess að fullnuma sig í 

píanóleik ............................................................ ..................... 1600
XX. Frá Jónasi Kristjánssyni.

Við 15. gr. 26. Nýr liður:
Til Þórðar Kristleifssonar, utanfararstýrkur til söng- 

fræði- og söngkennslunáms ................................................. 1000
XXI. Frá Erlingi Friðjónssyni.

1. Við 15. gr. 29. Nýr liður:
Til Finns Sigmundssonar, til þess að semja skrá yfir

islenzkar rímur og kanna sögu þeirra ........................... 2000
Til vara............................................................. .................. 1500

2. Við 15. gr. 30. Nýr liður:
Til Jóhanns Sveinssonar frá Flögu, til þess að semja

kennslubók í almennri skólasögu .. ............................. 2000
Til vara ............................................ 1500
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XXII. Frá Ingvari Pálmasyni.
Við 16. gr. 1. (Búnaðarfélag Islands).

Aftan við liðinn bætist aths.:
Þar af 8000 krónur til Kvenfélagasambands íslands.

XXIII. Frá Jóni Þorlákssyni.
1. Við 16. gr. 9.

Orðin: „gegu fimmtungs framlagi frá hlutaðeigandi 
héruðum“ falli burt.

2. Við 16. gr. 9. Nýr liður:
Framlag til taugakerfa í raforkuveitum til almenn- 

ingsþarfa ............................................................................. 75000
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XXIV. Frá Guðmundi ólafssyni.
Við 16. gr. 40. Nýr liður:

Til Fiskiræktarfélagsins Blöndu, % rekstrarkostnað- 
ar, allt að ........................................................................... < ■ 500

XXV. Frá Ingvari Pálmasyni.
Við 16. gr. 47. Liðurinn orðist þannig:

Til þess að gera laxastiga i Lagarfoss, % kostnaðar, 
allt að ...................................................................................... 6000

XXVI. Frá Jóni Jónssyni.
Við 17. gr. 19.

Athugasemdin færist aftur fyrir 21. lið og i stað töl-
unnar „19“ komi talan: 21. ,

XXVII. Frá Erlingi Friðjónssyni.
Við 18. gr. II. g. 13. Nýr liður:

Til Unnar Benediktsdóttur skáldkonu ........................ 1000
XXVIII. Frá dómsmálaráðherra.

Við 18. gr. II. i. 28. Nýr liður:
Til Sigríðar Narfadóttur .............................................. 300

XXIX. Frá Jóni Þorlákssyni og Birni Kristjánssyni.
Við 18. gr. II. i. 60. Nýr liður:

Til C. A. Möllers fyrrv. símastöðvarstjóra.................... 400
XXX. Frá lngvari Pálmasyni.

Við 22. gr. II. Nýr liður:
Að endurgreiða Jónasi Lárussyni 4000 krónur upp i kostnað við 

sýningu íslenzkra matvæla í Kaupmannahöfn 1926.
XXXI. Frá fjárveitinganefnd.

Við 22. gr. IV. Nýir hðir:
a. Að fenginni reynslu, að kaupa 2 snjóbifreiðar, til flutninga á Holta- 

vörðuheiði og Fagradal.
b. Að gefa Árneshreppi eftir % af 11650 kr. skuld hans við rikissjóð.
c. Að gefa Grunnavikurhreppi eftir af skuld hans við rikissjóð kr. 262,50 

og alla ógreidda vexti, gegn því að hreppurinn greiði eftirstöðvarnar, 
3000 kr., með jöfnum afborgunum á næstu 12 árum.

d. Að gefa Gerðahreppi upp skuld hans við viðlagasjóð, að upphæð 
37000 kr.

XXXII. Frá fjármálaráðherra.
Við 22. gr. IV. Nýr liður:

Að láta athuga og gera áætlun mn, endurbyggingu sjóvarnar- 
garðs á Siglufirði og greiða síðan úr ríkissjóði helming kostnaðar við 
framkvæmd verksins, gegn jafnmiklu frá Siglufjarðarkaupstað.

XXXIII. Frá dómsmálaráðherra.
Við 22. gr. V. Nýr liður:

Að láta reisa vinnu- og hressingarhæli fyrir 30 berklaveika menn . 
að Reykjum i ölfusi, og taka til þess lán, allt að 50 þús. kr.
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XXXIV. Frá Jóni Þorlákssyni.
Við 22. gr. VII. Nýr liður:

Að greiða víxilskuldir með áföllnuni vöxtuni vegna byggingar 
liúss þess, er nú liefir verið tekið til afnota fyrir Vinnuhæli á Eyrar- 
bakka, með allt að 8600 kr.

XXXV. Frá Erlingi Friðjónssyni.
Við 22. gr. IX. Nýr liður:

Að ganga i ábyrgð fyrir allt að 150 þús. kr. láni fyrir Samvinnu- 
félag sjómanna á Akureyri til kaupa á fiskiskipum, enda nemi lánið eigi 
meiru en % af kaupverði skipanna fullbúinna til fiskveiða, og greiðist 
að fullu á 10 árum. Lánið skal tryggt með gagnábyrgð Akureyrarkaup- 
staðar, fyrsta veðrétti i skipunum og sjálfskuldarábyrgð félagsmanna. 
Forstöðumaður félagsins og annar endurskoðandi skulu samþykktir af 
ríkisstjórninni. Taka verður lánið í innlcndri lánsstofnun eða innan- 
lands.

XXXVI. Frá fjárveitinganefnd.
Við 23. gr.

Síðasta málsgrein gremarinnar fellur burt.

Ed. 498. Nefndarálit
um frumvarp til laga um byggingu fyrir Háskóla Islands.

Frá menntamálanefnd.

Nefndin sendi frv. þetta borgarstjóranum í Reykjavík til umsagnar, aðal- 
lega út af ákvæðum frv. viðvikjandi þvi, að Reykjavlkurbær gefi lóð undir Há- 
skólann. Hefir borgarstjóri svarað nefndinni með bréfi dags. 29. marz, sem prent- 
að er með áliti þessu (fskj. 1). Ennfremur hefir háskólaráðið haft málið til með- 
ferðar á fundi sinum 22. marz, að tilkvóddum borgarstjóra og bæjarverkfræðingi, 
og er eftirrit úr gerðabókinni, sem fylgdi bréfi borgarstjóra, prentað hér með 
(fskj. 2).

Nefndin fellst eindregið á það, að staðnr sá austan við Snðurgötu, gegnt 
fþróttavellinum á Melunum, en sunnan við Hringbraut, sem borgarstjóri bendir 
á i bréfi sinu, sé miklu betur fallinn fyrir Háskólann en staður sá í Skólavörðu- 
holtinu, sem frv. ráðgerir i samræmi við uppástungur skipulagsnefndar, og telur 
borgarstjóra hafa unnið máli þessu þarft verk með þvi að gefa yfirlit yfir hina 
miklu annmarka, sem eru á þvi að reisa Háskólann i Skólavörðuholtinu, og 
benda jafnframt á hinn staðinn. Stúdentagarðinum hefir einnig verið fyrirhuguð 
lóð i Skólavörðuholtinu, við hlið lóðar þeirrar, sem eftir skipulagsuppdrætlinum 
var ætluð Háskólanum, og vill nefndin, þótt eigi komi þessu máli beinlinis við, 
láta uppi það álit sitt, að mjög æskilegt væri að fásamkomulag við bæjarstjórn

Alpt. 1930. A, (42. Iðggjafarþing). 164
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Reykjavikar nm skipti 4 lóðnm fyrir Stúdentagarðinn, þannig að hann gseti feng- 
ið lóð við hlið háskólalóðarinnar á þeim stað, sem borgarstjóri hefir stnngið npp á.

Nefndin leggnr til, að frv. verði samþykkt með nokkrnm breytingnm, að- 
allega þeim, er leiða af þvi, að æskilegt þykir að fá aðra ióð undir Háskólann 
en þá, sem frv. tilteknr.

BREYTINGARTILLÖGUR.

1. Við 1. gr. Orðin »á lóð þeirri . . . i þvi skynit falli bnrt.
2. Við 2. gr. Greinin orðist svo:

Skilyrði fyrir því, að ríkissjóðnr leggi fram fé til háskólabyggingar 
samkvæmt 1. gr., er það, að samkomnlag náist við bæjarstjórn Reykjavlknr 
nm, að Reykjaviknrbær gefi Hástrólannm til kvaðalansrar eignar 8—10 hekt- 
ara af landi á þeim stað, sem kennslnmálaráðherra og háskólaráði þykir 
hentngt.

Alþingi, 11. april 1930.

Páll Hermannsson, Jón Poriáksson, Erlingnr Friðjónsson, 
form. frsm. fandaskrifari.

Fylglskjal I.

BORGARSTJÓRINN 1 REYKJAVÍK

Reykjavfk, 29. marz 1930.

Menntamálanefndin hefir sent mér til nmsagnar frv. til laga nm bygg- 
ingn fyrir Háskóla lslands og óskað nmsagnar minnar nm 2. gr. frv., að því 
leyti er hún snertir Reykjaviknrbæ.

1 2. gr. frv. er það gert að skilyrði fyrir því, að rikissjóðnr leggi fram 
fé tii háskólabyggingar, að Reykjaviknrbær gefi Háskólannm c. 9 hektara stóra 
landsneið í Skólavörðnholtinn og mýrinni þar niðnr af til sérkvaðalansra afnota 
nm aldnr og æfi, en i greinargerðinni fyrir frv. er svo að orði komizt, að lands- 
stjórnin geri hiklanst ráð fyrir þvi, að Reykjaviknrbær sjái sæmd sina í þvi að 
gefa Háskólannm nægilega lóð og taki svo riflega til, að endast megi til að bæta 
úr vaxandi þörf margra kynslóða.

Ég leyfi mér fyrst að vekja athygli háttvirtrar nefndar á þvi, að Há- 
skóli Islands er stofnnn, sem rikið starfrækir vegna allrar þjóðarinnar og ekki 
að neinn leyti fyrir íbúa Reykjavikur sérstaklega, og virðist það mjög einkenni- 
legt, ef velferð þessarar merkn stofnnnar á að velta á því, hvort Reykjaviknr- 
borg vilji leggja álitlega fjártúlgn lil húsbyggingar fyrir Háskólann. Enn fnrða- 
legra virðist, að iandsstjórnin sknli leggja slíkt lagafrv. fyrír bið háa Alþingi, án
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þess fyrst að leita til bæjarstjórnar Reykjavíkur. Hér er sem sé ekki um neina 
smámuni að ræða, beldur um veiðmæti, sem sjálfsagt ekki yrði metið minna 
en 250—300 þús. kr. til fasteignamats, og ekki allt fullkomin eign Reykjaviknr- 
borgar. Ef selja ætti það af landinu, sem borgin á, mætti sjálfsagt fá fyrir það 
minnst 400 þús. kr., og þar sem ællszt er til, að byggingarkostnaður verði 600 
þús. kr., yrði framlag Reykjavíkur c. */s hlutar af óllum kostnaðinum.

Verð ég að mótmæla þvf, að löggjafarvaldið setji lög um slfkt fjárfram- 
lag úr bæjarsjóði Reykjavfkur, án þess að áður sé leitað samþykkis bæjarstjórn- 
arinnar, Með þessu vil ég alls ekki balda þvi fram, að bæjarstjórnin verði ófús 
á að verða við tilmælum Alþingis eða rikisstjórnarinnar um hæfilega lóð handa 
Háskólannm, ef slík tilmæli koma og unnt verður að koma sér saman um stærð 
og legu lóðarinnar.

Ég sný mér þá að því að skýra fyrir hv. nefnd, hvaða annmarkar eru 
á þvf, að bæjarstjórn Reykjavfkur geti látið af hendi alla þá lóð, sem lýst er f 
2. gr. frumvarpsins.

Skipulag bæjarins gerir ráð fyrir, að Háskólinn verði reistur við Skóla- 
vörðntorg á lóð austan við torgið við hliðina á væntanlegum Stúdentagarði. Er 
lóð þessi sem næst 1 hektar, eða 3,14 dagsláttur að stærð, og hefir hingað til 
verið talin nægilega stór til þessara nola, eins og meðal annars sést af bréfi 
dómsmálaráðherra til Háskólans, dags. 8. jan. 1929, og sem prentað er með 
greinargerðinni, er fylgir frumvarpinu. Þar segir: »Lóð Háskólans þarf að vera 
mjög stór, ef unnt væri ekki minni en 2—3 dagsláttnr, til að gera ráð fyrir 
nægilegu olnbogarúmi um ókomnar aldirc.

1 janúarmánuði 1929 sneri háskólaráðið sér til bæjarstjórnar Reykjavik- 
ur með beiðni nm lóð fyrir Háskólann, og samþykkti bæjarstjórnin þá i marz- 
mánuði að ætla Háskólanum svæðið milli Skólavörðutorgs og Barónsstigs fyrir 
norðan Stúdentagarðinn, um einn hektara að stærð, en gerði að svo stöddu ekki 
ályktun um afhendingu landsins. Þetta var munnlega tilkynnt rektor Háskólans, 
sem og fékk eftirrit af ályktuninni, svo sem sjá má af bréfi háskólaráðsins til 
dómsmálaráðherra, dags. 16. aprfl 1929. — Við þetta situr.

Nú er krafizt að fá auk þessarar lóðar 3,1 hektara stóra lóð austan af 
fyrrnefndri lóð milli Baróns&tfgs og Hringbrautar og 5 hektara af landi norðan- 
vert við Hringbraut i áframhaldi af þessari Ióð, eða alls um 28 dagsláttur. Ég 
læt hér með fylgja uppdrátt (ur. 1.) sem sýnir afstöðuna.

Svæðið milli Barónsstfgs og Hringbrautar hefir verið ætlað til ýmsra 
skólabygginga, svo sem gagnfræðaskóla, iðnskóla, verzlunarskóla o. fl„ eða til 
samskólans, þegar að þvi kemur, að sú góða lausn fæst á skólamálunum i borg- 
inni. Þetta er eini staðurinn, sem borgin hefir til umráða til slíkra skólabygg- 
inga, sem öllum kemur saman um, að reistar muni verða á næstu árunum fram 
undan, og þar getur orðið sæmilega rúmt um skólana. f greinargerð fyrir frumvarpinu 
er minnzt á, að skólabyggingar fyrir ungmennatræðsluna gætu staðið norðanvert 
við Skólavörðutorgið, en þar er alls ekki nægilegt landtými og þess utan er þetta 
eini staðurinn i borginni, sem hægt er að nota undir geyma fyrir heitt vatn, ef 
unnt á að vera að hagnýtatil fulls jarðhita þann, sem til er i landi Reykjavfkur, 
og ekki síður, ef takast skyldi að koma upp hitaveitu fyrir alla borgina, éða
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mikinn hluta hennar, en svo miklar Ilkur eru til þess, að sú hugsun komisl i 
framkvæmd áður en mjög langt líður, að ekkert vit væri I þvi að girða fyrir 
möguleikana til þess með þvi að reisa skólabyggingar & þessu svæði.

Vegna þessa fæ ég ekki séð, að nokkur möguleiki sé á þvi, að bæjar- 
sijórnin geti afhent þetta umrædda svæði til Háskólans.

Þá er loks landið norðanvert við Hringbraut i áframhaldi af fyrrnefndri 
lóð. Þvi hefir ekki verið ráðstafað til neins sérstaks vestanvert við fyrirhugaða 
járnbrautarstöð, en að takmörkum þess svæðis, sem er ætlað til járnbrautarinnar
— eða langferðabifreiða, ef engin kemur járnbraut —, eru aðeins c. 4 hektarar. 
Eruþetta aðmiklu leyti erfðafestulönd, sem ekki eru follkomin eign borgarinnar, en 
það virðist ekki útilokað, að þessa landspildu mætti ætla Háskólanum, ef þörf 
hans krefðist þess að fá hana til viðbótar við 1 bektar við Skólavörðutorg.

Hvað snerlir land það i heild, sem frumvarpið ætlast til, að Háskólinn 
fái til umráða, leyfi ég mér að benda á, að það virðist mjög óhentugt til nota 
hans. Það er langt, en tiltölnlega mjótt og liggur i miklum halla. Tvær um- 
ferðargötar, önnur 15 metra, hin 25 metra breið, skipta landinu i 3 hluta. Þetta 
hlýtur að vera mjög óhentugt og eykur mjög girðingarkostnað, auk þess sem 
landið er mjög óaðgengilegt til ræktunar, nema að nokkru leyti neðanvert við 
Hringbraut. Mundi það verða ærið kostnaðarsamt að koma löndum þessum i það 
ástand, að Háskólanum hæfði og hann gæti haft þeirra nokkur not.

Ef það er rétt skoðun, að Háskólinn þurfi 8—9 hektara Iand til sinna 
þarfa i framtiðinni, en um það skal ég ekki deila, jafnvel þótt mér þyki hér 
ekki skorið við neglur, þá virðist mér mjög óhyggilegt að ætla honum það land, 
sem frumvarpið gerir ráð fyrir, enda tel ég, samkvæmt framansögðu, ógerlegt 
fyrir bæjarstjórnina að láta af hendi það land, sem ætlað er fyrir aðrar skóla- 
byggingar.

Ég hefi þvi reynt að koma auga á einhvern annan stað, þar sem Há- 
skóiinn gæti verið vel settur i borginni, og þar sem nægilega stórt landrými væri 
til að færa út kviarnar eftir þörfum, og leyfi ég mér að benda á svæðið austan 
við Suðurgötu gegnt íþróttavellinum á Melunum, en sunnan við Hringbraut Þar 
hagar svo til, að Reykjavikurbær á land allt næst fyrir austan Suðurgötu, en þar 
fyiir neðan taka við erfðafestulönd, kálgarðar og túo. Á þessum stað er mögu- 
legt að ælla jafnvel allt að 16,5 hektara stórt samfellt land til þarfa Háskólans, 
og meginið af þvi, sem er ræktað land, þyrfti ekki að kaupa fyrr en Háskólinn 
hefði þess þörf. Aðalbyggingin mundi verða reist efst i landinu nálægt Suður- 
götu á lóð bæjarins og öll lóðin yrði ein heild, suður og austur frá byggingunni.
— Læt ég fylgja uppdrátt (nr. 2), sem sýnir afstöðu þessa lands.

Háskólaráðið boðaði mig á fund með sér síðastliðinn laugardag út af 
lagafrumvarpinu og benti ég ráðinu á þennan stað. Háskólaráðið skoðaði báða 
staðina, ásamt bæjarverkfræðingnum og mér. Álit ráðsins er í fundargerð þess
22. þ. m„ sem mér hefir verið sent afrit af I þvi skyni, að ég láti það fylgja 
þessari umsögn minni, og iegg ég það hér með.

Ef lög um byggingu fyrir Háskóla Islands verða sett á þessu þingi, er 
tæplega hægt að gera ráð fyrir þvi, að lóðamálið verði útkljáð áður, þar sem 
bæjarstjórnin hefir ekki haft tækifæri til að taka afstöðu til þess, og að sjálfsögðu
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þnrfa kennslnmálaráðherra og nefndir Alþingis að kynna sér þessa nýjn nppá- 
stnngu. Samningar nm þetta hljóta að taka nokknrn tíma, en eins og ég hefi 
áðnr tekið fram, virðist ekki geta komið til greina, að Alþingi sama sem skyldi 
bæjarstjórn Reykjaviknr með lögnm til þess að leggja fram úr bæjarsjóði fé til 
tryggingar fyrir Háskóla íslands. Slíka aðferð mætti skoða sem litilsvirðingn á 
bæjarstjórninni og gæti hæglega orðíð til þess að tefja úrlansn málsins. Mnndi 
ég þvi telja hagkvæmast að orða 2. gr. frnmvarpsins þannig:

aLandsstjórninni er falið að leita samninga við bæjarstjórn Reykjavíknr 
nm afhendingn hæfilegrar lóðar til háskólabyggingarinnar á þeira stað og 
með þeim kjörnm, sem kennslnmálaráðherra og háskólaráð aðhyllast*.

Jafnframt þyrfti að breyta 1. gr. frnmvarpsins á þi ieið, sem háskóla-. 
ráðið hefir bent á.

Ef menntamálanefndin skyldi óska frekari npplýsinga i tilefni af þessn 
máli, er ég fús að koma til viðtals við hana.

K. Zimsen.

Til

menntamálanefndar efri deildar Alþingis.

Fylglskjal If.

EFTIRRIT

úr gerðabók háskólaráðsins, 22. marz 1930.

I. Lóð undir fyrirhugaða hátkólabyggingu. Vegna frnmvarps til laga nm 
bygging fyrir Háskóla í&lands hafði háskólaráðið fengið borgarstjóra og bæjar- 
verkfræðing til þess að mæta á fnndinnm.

Borgarstjóri skýrði frá þvi, að hann hefði fengið nefnt frnmvarp til nm- 
sagnar. Er i frnmvarpinn, 2. gr., gert að skilyrði fyrir fjárframlagi til háskóla- 
byggingar, að Reykjavíkurbær gefi háskóianhm tii sérkvaðalansra afnota nm aldnr 
og æfi landsneið frá Skólavörðntorgi milli lóðar landsspitalans og væntanlegs 
iþróttavallar niðnr að Hringbrant. og 5 ha. af landi neðanvert við Hringbrant, 
í áframhaldi af ofannefndri byggingarlóð háskólans.

Borgarstjóri skýrði frá því, að umrætt land yrði ekki nnnt að láta af 
hendi með þvi að halda því skipalagi, sem ráðgert hefði verið, þar sem öðrnm 
skólnm hefði jafnframt verið fyrirhngnð lóð á þessn svæði, og ennfremnr hlyti land 
háskólans með þessum hætti að verða tviskorið af götnm og lóðin að öðrn leyti 
mjög óhagkvæm, með þvi að hún verði hlntfallslega mjög mjó. Borgarstjóri benti 
á það, að bæði nægilega stór og vel lögnð lóð gæti fengizt anstanvert við íþrótta- 
völlinn núverandi og snnnanvert við Hringbrant og niðnr I mýri, eftir þörfnm.



Lóð þessi yrði að minnsta kosti jafnstór þeirrí lóð, sem um getur i 2. gr. 
frnmvarpsins.

Háskólaráðið, ásamt borgarstjóra og bæjarverkfræðingi, skoðaði bæði 
þessi lónd, og var það einhuga álit háskólaráðsins, að siðarnefnda landið væri 
miklu betnr fallið til háskólabygginga og afnota handa háskólanum.

Háskólaráðið telur æskilegt, að 2. gr. frumvarpsins verði orðnð á 
þessa leið:

•Skilyröi fyrir þvi, að rikissjóðnr leggi fram fé til háskólabyggingar, er, 
að Reykjavikurbær gefi háskólannm til kvaðalansrar eignar 8—10 ha. af landi á 
þeim stað, er kennslnmálaráðherra og háskólaráði þykir hentngt*.

Úr 1. gr. frumvarpsins falli niður orðin » — — á lóð þeirri —-------
háskólanum i þvi skyni*. _
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Ed. 499. Breytíngartíllögar

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1931.

I. Frá Jánasi Kristjánssgni.
1. Við 15. gr. 14. Nýr liður:

Til Odds Oddssonar, til ritstarfa um islenzka þjóðhætti ... 600
2. Vifl 15. gr. 15. Nýr liðnr:

Til Margeirs Jónssonar, til fræðistarfa, er snerta mál og 
menningarsögn íslands ................................................................................ 600

II. Frá Jóni Baldoinssgni og Ingvari Pálmasgni.
Við 15. gr. 29. Nýr liðnr:

Til Benedikts Björnssonar, til ritstarfa..................................... 1200

Nd. S00. Breytingartillaga

við frv. til laga nm Menntaskólann i Reykjavik.

Frá Ásgeiri Ásgeirssyni.

Aftan við 2. gr. bætist:
í sambandi við menntaskólann skal reka gagnfræðadeild með þrem bekkj* 

nm og skal miða námskröfnr i tveim neðri bekkjunum við inntöknpróf mennta- 
skólans.
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Nd. 501. Nefndarálit

um frv. til laga um heimild fyrir sýsln- og bæjarfélög til að starfrækja lýðskóla 
með skylduvinnu nemenda gegn skólaréttindnm.

Frá minni hl. menntamálanefndar.

Minni hl. sér sér ekki fært að leggja til, að frv. verði samþykkt.

Alþingi, 12. april 1930.

Ásg. Ásgeirsson, Jón Ólafsson,
form. frsm.

Nd. 502. Frumvarp

til laga um bændaskóla.

(Eftir 2. nmr. i Nd.).

1. gr.
Þar til öðruvísi verður ákveðið, sknlu vera tveir skólar á landi hér, er 

veiti bændaefnum nauðsynlega undirbúningsmenntun og sérþekking til nndir- 
búnings stððn þeirra. Skal annar skólinn vera á Hólum i Hjaltadal, en hinn á 
Hvanneyri i Borgarfirði. Skólarnir nefnast bændaskólar.

2. gr.
Á skólajörðnnum skulu vera hæfilega stór fyrirmyndarbú, rekin.á 

kostnað rikissjóðs, ef hentara þykir, og veita skólastjórar þeim forstöðu.
Þar skulu færðir búreikningar um allar greinir búrekstrarins.
Á skólabúunum skal ríkisstjórnin láta fara fram hagnýtar tilraunir á 

ýmsum sviðura landbúnaðarins, svo sem i jarðrækt, garðrækt, kynbótnm 
búfjár og öðru, er að búfjárrækt lýtur.

1 landi skólajarðanna má stofna nýbýli til ábúðar fyrir kennara skólans.

3. gr.
Við hvorn skóla skulu vera 4 fastir kennarar, og er einn þeirra skóla- 

stjóri. Hefir hann aðalumsjón með nemendum skólans, húsum hans og 
áhöldum. Kennarar hafa allir leighlausa ibúð i skólanum. Fái kennarar ábúð 
á nýbýlum i landi skólajarðanna samkv. 2. gr„ skulu þeir gjalda leigu fyrir 
landsnytjar og þau hús, er þeir fá til afnota umfram bæfilega kennaraibúð. 
Að öðru leyti fer um launakjör kennara eftir launalögum.
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4. gr.
I hvorum skóla eru 2 deildir, búfræðideild með tveimur bekkjum og 

bændadeild, sem er aðeins einn bekkur.
Skólaárið er frá 15. október til 30. april i búfræðideild, en i bænda- 

deild frá 15, október til 15. mai.

5- gr.
Pessi eru skilyrði fýrir inntöku f hvora deild:

a. Að umsækjandi í búfræðideild sé að minnsta kosti 17 ára, en i bænda- 
deild 18 ára.

b. Að bann sé ekki haldinn neinum smitandi sjúkdómi.
c. Að hann fullnægi um þekking þeim skilvrðum fyrir inntöku, sem sett 

verða í reglugerð.
6. gr.

1 búfræðideild skólans skal kennslan vera bæði bókleg og verkleg. 
Bóklega kennslan skal fara fram með fyiirlestrum, að þvi leyti sem betur 
þykir henta.

Þessar námsgreinar skal kenna bóklega: íslenzku, stærðfræði (talna- 
fræði, flatar- og rúmmálsfræði) og reikningshald, þjóðfélagsfræði, búnaðar- 
hagfræði, búnaðarsögu og landbúnaðarlöggjöf Islands og nágrannalandanna, 
landafræði, einkum viðskiptalandafræði, grasafræði, eðlisfræði, efnafræði, jarð- 
fræði, liffæra- og lifeðlisfræði búfjár, jarðræktarfræði, búfjárfræði, mjólkurfræði, 
arfgengisfræði og verkfærafræði og land- og hallamælingar.

1 bændadeild skal leggja höfuðáherzlu á kennslu i jarðræktarfræði og 
húsdýrafræði. Eenna skal og aðrar námsgreinir, eftir þvi sem skólastjóri telur 
fært, og sé kennslan þeim mun yfirgripsminni sem námstiminn er styttri en 
i búfræðideild, enda skal i öllum undirbúningsnámsgreinum leggja aðaláherzlu 
á það, sem nauðsynlegt er til skilnings á búfræðinni, og i sérgreinum búfræð- 
innar á það, sem að mestu gagni má koma bændum i daglegu starfi þeirra.

1 báðum. deildum skal ennfremur kenna: Handavinnu (smiðar), land- 
mælingar, steinsteypugerð, söng, leikfimi og iþróttir, og auk þess i búfræði- 
deild dráttlist og kortagerð.

Heimilt er atvinnumálaráðuneytinu að fjölga eða fækka námsgreinum 
i hvorri deild skólans fyrir sig, ef skólastjóri mælir með.

1 reglugerð skal kveða nánar á um allt fyrirkomulag kennslunnar.

7. gr.
Auk kennslu samkv. 6. gr. skal veita verklega kennslu:
Fyrir nemendur búfræðideildar i öllum venjulegum jarðabótastörfum 

með nýtísku aðferðum, einkanlega með hestum og hestaverkfærum, svo og 
notkun dráttarvéla og annara jarðyrkjuverkfæra. Mega nemendur velja uúa, 
hvort þeir stunda verklega námið allt sumarið milli námsvetranna, eða 6—8 
vikna tima að vorinu hvort árið eftir að skóla er lokið. Nemendur, er stunda



verklegt nám allt sumarið, skulu einnig taka þátt i heyskaparvinnu og öðrum 
heimilisstörfnm, allt eftir nánari ákvæðum reglugerðar.

Fyrir nemendur bændadeildar skal kennslan standa yfir í 6—8 vikur 
fyrir eða eftir slátt sumarið eftir námsveturinn, og skulu nemendur á þeim 
tima vinna eingöngu að jarðabótum, eftir nánari ákvæðum reglugeröar.

Allir nemendur skólans skulu eiga kost á og hafa skyldn til að kynna 
sér og fylgjast með rekstri skólabúsins allan þann tima, er þeir dvelja við 
skólann, og getur skólastjóri heimtað af þeim skýrslu eða ritgerðý*, er sýni, 
að þeir hafi kynnt sér rekstur búsins.

8. gr.
Gjalda skal nemendum, sem taka þátt i verklegu námi, kaup fyrir 

vinnu þeirra, eftir þvi sem reglugerð kveður nánar á um.

9. gr.
Verklega námið skal fara fram á skólajörðunum, eflir þvi sem hægt 

er að koma við, en verði verketni ekki nægilegt á skólastaðnum, skal skóla- 
stjóra skylt, í samráði við atvinnumálaráðuneytið, að ntvega nemendnm verk- 
lega kennslu annarsstaðar, á tilraunabúum og búum, er styrks njóta af opin- 
beru fé. Semja má og við einstaka menn, ef þeir eru til þess hæfir, um að 
veita nemendum kennslu i jarðyrkju.

Ferðakostnað, er nemendur hafa af för sinni frá skólanum til verklegs 
náms, skulu þeir fá greiddan af fé skólans.

10. gr.
Árspróf og burtfararpróf skal halda við skólana i lok skólaárs i þeim 

námsgreinum, sem kenndar eru i ársdeildunum. Heimilt er, að utanskólanem- 
endur gangi undir ársprófin.

Að loknu verklegu námi hvorrar deildar skal og fara fram verk- 
legt próf.

Enginn geturfengið burtfararprófsskirteini frá skólunum, fyrr en hann 
hefir staðizt burtfararpróf i jarðyrkju.

Peir einir, sem lokið hafa fullnaðarprófi frá búfræðideild, eða hliðstæð 
um skólum erlendum, hafa rétt til að bera nafpið búfræðingur.

1 reglugerð skal kveða nánar á um próf við skólana.

II- gr-
Heimilt er, ef þörf krefur til þess að fá nemendur í aðaldeildir skól- 

anna nægilega vel undirbúna, að hafa við skólana undirbúningsdeild, ef þvi 
verður við komið án aukins húsakosts, og fer þá um fyrirkomulag hennar 
og starf eftir reglugerð, er atvinnumálaráðherra setur.

12. gr.
Búnaðarráðunautar og dýralæknar i opinberri þjónnstu eru skyldir til 

að aðstoða við kennslu i bændaskólunum.
Alþt. 1930. A. (42. löggjafarþing).
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13. gr.
Skólastjóri skal sjá um það, að nemendur bændaskólanna eigi kosl á 

ódýrri þjónustu á skólastaðnum og geti baft sameiginlegt mötuneyti, sem hon- 
um ber þó að bafa með eftirlit.

Heimavist skal vera í skólanum fyrir alla nemendur.

14. gr.
Atvinnumálaráðuneytið hefir á hendi yfirstjórn bændaskólanna og gef- 

ur út reglugerð fyrir þá, er meðal annars kveður nánar á um inntökuskilyrði, 
námsskeið i sambandi við skólana, fyrirkomulag kennslunnar og um próf.

15. gr.
Kostnaður við að gera skólana úr garði samkvæmt lögum þessum 

greiðist úr ríkissjóði. Svo greiðir hann og öll árleg útgjöld þeirra.

16. gr.
Út af breytingum þeim á rekstri skólabúanna, sem lög þessi baía i 

för með sér, skal atvinnumálaráðuneytið leita samninga við núverandi skóla- 
stjóra. Ef viðunandi samningar nást ekki, koma ákvæði 2. gr. til framkviemda 
þegar næst verða skólastjóraskipti.

Að öðru leyti koma lög þessi til framkvæmda 15. okt. 1930.

V/. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 48, 10. nóv. 1905, um 

bændaskóla, og lög nr. 25, 7. mai 1928, um viðauka við þau lög.

Ed. 503. Breytingartillögur

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1031.

I. Frá Jóni Þorlákssyni.
Við 13. gr. B. I. 2. (Laun aðstoðarverkfræðings).

Fyrir »5600« kemur............ ............................. ... ... 6780

II. Frá Jóni Baldoinssyni.
Við 15. gr. 32. Nýr liður:

Til Snorra Arinbjarnar listmálara.............................................. 1200
J*ii poro... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1000
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\
Ed. 504. Nefndarálit
um frv. til laga um viðauka og breyting á lögum nr. 31, 7. mai 1928, nm heim- 
ild handa rikisstjórninni til rikisrekstrar á útvarpi.

Frá meiri hl. fjárhagsuefndar.

Nefndin hefir ekki orðið sammála nos afgreiðsin þessa frv. Minni hl. (BK 
og JÞ) mnn ekki geta fylgt frv. óbreyttn, en meiri hi. leggnr til, að það verði 
samþykkt eins og það liggnr nú fyrir.

Alþingi, 12. april 1930.

Ingvar Pálmason, Jón Baldvinsson, Jón Jónsson.
form., frsm. fnndaskr.

Ed. 505. Nefndarálit

um frv. til laga nm heimild fyrir sýsln- og bæjarfélög til að starfrækja lýðskóla 
með skyldnvinnn nemenda gegn skólaiéttindnm.

Frá meiri hl. menntamálanefndar.

Meiri hlnti menntamálanefndar er samþykkur meginhngsnn frnmvarpsins 
og teldi heppilegt, að fyrirkomnlag það, sém þar er stnngið npp á, væri prófað. 
En þar sem nú er komið mjög nærri þinglokum og engin von þess, að frv. verði 
útrætt, sér meiri hl. ekki ástæðn til að bera fram þær breytingartillögnr, sem 
hann að öðrnm kosti teldi rétt að gera á frv.

Alþingi, 12. apríl 1930.

Bernh. Stefánsson, Magnús Jónsson, Sveinn ólafsson.
fnndaskr. frsm. meiri hl.

Nd. 506. Nefndarálit

nm frv. til myntlaga.

Frá minni hl. fjárhagsnefndar.

Fyrir nefndina kom, auk þessa frv., frv. um verðfesting á papplrsgjald- 
eyri. Pessi tvö frv. stefna bæði að sama marki: að festa gengi íslenzkrar krónn
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í þvi gildi, sem hún er í nú, og þar með að festa allt verðlag i landinn, að þvi 
leyti sem það er háð gengi verðmiðilsins. Hinsvegar leggja frv. tvær mismnn- 
andi leiðir að markinn.

Snndnrleitar skoðanir vorn rikjandi um málið í nefndinni. Prír nefndar- 
menn (HJ, HStef og ÓTh) vilja festa gildi verðmiðilsins og verðlagsins í nú- 
verandi gildi, en skilnr & nm þær tvær leiðir, sem i þessnm tveimnr frv. felast. 
Tveir nefndarmenn ern hækknnarmenn, en mnnn þó fylgja hækknninni af mis- 
munandi ástæðum.

Gengismálið hefir verið dagskrármál og deilnmál i landinn siðan fyrir 
sfðnstn alþingískosningar. Núverandi stjórn og stjórnarflokknr, sem hefir verið 
og er eindregið fylgjandi festingnnni, hefir rannvernlega framfylgt henni í verki 
siðan Framsóknarflokknrinn tók við stjórn, en hefir skort atkvæðamagn í annari 
þingdeildinni til þess að fá hana lögfesta. Með myntlagafrv. er bent á þá leið, 
sem Framsóknarflokkurinn vill fara að markinn, sem ótvirætt þá einföldnstn í 
framkvæmd, hagkvæmnstn og annmarkaminnstu leið, sem farin verði.

Reynt var að fá samkomnlag nm þá afgreiðsln málsins, að leggja mynt- 
lagafrv. til grnndvallar, en bæta við nýrri frvgrein, þar sem svo væri ákveðið, 
að fara mætti inn á þá leið, er felst í frv. nm verðfestingu pappirsgjaldeyris, ef 
endnrreist verðnr myntsamband Norðnrlanda, og ef það þætti þá tiltækilegra, en 
sú tilrann til málamiðlunar varð árangnrslans.

Með þvi, sem að framan er sagt, höfnm við einnig gert grein fyrir af- 
stöðn okkar nm verðfesting pappirsgjaldeyris.

Alþingi, 12. april 1930.

Halldór Stefánsson, Hannes Jónsson.
form., frsm. fnndaskr.

Nd. 507. Nefndarálit

nm frv. til laga nm viðanka við 1. nr. 24, 15. júni 1926, nm bryggjngerð i 
Borgarnesi.

Frá meiri hlnta allsherjarnefndar.

Meiri hlnti allsheijarnefndar mælir með þvi, að frv. þetta verði samþykkt, 
og er tilgangnr þess sá, að gera nppskipnn og útskipnn ódýrari í Borgarnesi en 
annars yrði. Einn nefndarmaðnr (MG) var ekki á fnndi og hefir því óbnndið 
atkvæði.

Alþingi, 12. april 1930.

Gnnnar Signrðsson, Héðinn Valdimarsson, Hákon Kristófersson, 
form. frsm., fnndaskr.

Magnús Torfason.
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Nd. 508. Breytingartillaga
við frv. til laga um breyting á lögum um byggingar- og landuámssjóð, nr. 35
7. mai 1928.

Frá Bjarna Ásgeirssyni.

Upphaf 5. gr. orðist svo:
Aftan við 15. gr. bætist ný málsgrein:
Stjórn sjóðsins er heimilt að lána til nauðsynlegra bygginga á fjórum 

fyrirmyndarbúum, einu i hverjum fjórðungi, o. s. frv.

Nd. 509. Frumvarp

til laga um breyting á lögum um byggingar- og landnámssjóð, nr. 35, 7. 
maí 1928.

(Eftir 2. umr. i Nd.).

1- #r.
c-liður 3. gr. laganna orðist þannig: að hann sendi afrit af skattskrá 

sinni fyrir siðastl. ár um eignir og skuldir, staðfest af skattanefnd.

2. gr.
4. gr. laganna falli burt.

3. gr.
5. gr. laganna orðist svo:
Lán til þess að reisa nýbýli á óræktuðu landi eða landi, sem að 

nokkru leyti hefir verið ræktað af lántakanda sjálfum siðustu fimm árin, skulu 
ávaxtast og endurgreiðast með jöfnum greiðslum þannig, að árlegt gjald af 
allri lánsfjárhæðinni sé 3l/a°/o i 50 ár. Lán þessi skulu standa án afborgunar 
og vaxta fyrstu fimm árin.

Öll önnur lán úr sjóðnum skulu ávaxtast og endurborgast með jöfnum 
greiðslum, þannig að árlegt gjald sé 5°/o af allri lánsupphæðinni i 42 ár.

4. gr.
a. í stað orðanna i 1. málsgr. 9. gr. laganna: »4#/o landverðs að viðbættum 

2°/o húsaverðs* komi: 5°/o landverðs að viðbættum 4°/o húsaverðs.
b. Aftan við sömu grein bætist ný málsgr.:

Ef lán er endurgreitt fyrir umsaminn tíma, er lánþega að jafnaði 
skylt að endurgreiða til sjóðsins þann vaxtamun, sem veríð befði á lán- 
inu, ef það hefði verið tekið í veðdeild bankans.
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5. gr.
Aftan við 15. gr. laganna bætist ný málsgrein:
Stjórn sjóðsins er heimilt að lána til nauðsynlegra bygginga á fjórum 

fyrirmyndarbúum, einu i hverjum fjórðungi, með sömu lánskjörum sem til 
nýbýla, gegn afgjaldskvöð, að því tilskildu., að stjórn Búnaðarfélags íslands 
mæli með stofnun þeirra og hafi sjálf yfirumsjón með rekstri þeirra.

6. gr.
Fyrri málsgr. 18. gr. laganna falli burt.

7. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.

Sþ. ðlO. Viöaukatillaga

við tillögu til þingsályktunar um ráðstafanir til þess að ná eignarhaldi á Ióðum 
nndir þjóðhýsi.

Flutningsm.: Benedikt Sveinsson og Jörundur Brynjólfsson.

Aftan við tillögugreinina bætist:
Ennfremur heimilar Alþingi rikisstjórninni að festa kaup á lóð og hús- 

eign K. F. U. M., sem er ein ofangreindra eigna, ef samningar takast, sem stjórnin 
telur viðunandi, en ella verði eign þessi tekin eignarnámi, að fenginni heimild 
með bráðabirgðalögum, áður ný mannvirki verði þar reist.

Ed. 511. Breytingartillögur

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1931.
Frá dómsmálaráðherra.

1. Við 13. gr. E. (Flugfelag).
Stafliðurinn falli burt.

2. Við 15. gr. 27. Nýr liður:
Til Guðmundar Kambans, til ritstarfa............................. 2700

3. Við 18. gr. II. g. 11. (Jakob Thorarensen).
Fyrir »1000« kemur............................................................... 1200

4. Við 18. gr. II. g. 13. (Guðmundur Kamban).
Liðurinn fellur burt.
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Nd. 512. Frumvarp

til laga um breytÍDg á lögum nr. 40, 7. mai 1928, um breyting á jarðræktar 
lögum, ur. 43, 20. júui 1923.

(Eftir 2. umr. i Nd.).

1. gr.
Á eftir 7. gr. laganna komi ný grein, er orðist svo:
Nú gerir maður þurrheyshlöðu, og skal þá veita honum styrk úr ríkis- 

sjóði, sem nemi kr. 0.50 á hvert metið dagsverk. Þó veitist engum hærri 
uppbæð en 500 kr.

Styrkir til þurrheyshlöðubygginga skulu ekki fara fram úr 50 þús. kr. 
alls á ári.

Styrkurinn er bundinn því skilyrði, að veggir hlöðunnar séu gerðir 
úr steinsteypu eða steinlímdir, og þak úr bárujárni (og timbri) eða steinsteypu.

Eigi veitist styrkur á hlöður, sem taka minna en 100 hesta heys. 
Búnaðarfélag Islands setur nánari reglur um gerð á umræddúm hlððum og 
ákveður, hvernig þær skuli lagðar í dagsverk.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júli 1930.

Nd. 513. Breytingartillaga
við frv. til laga um breyting á lögum nr. 40, 7. maí 1928, um breyting á jarð 
ræktarlögum, nr. 43, 20. júni 1923.

Frá Bjarna Ásgeirssyni.

Við 1. gr. Málsgreinin »Slyrkir tii . . . alls á ári« falli burt.

Nd. 514. Breytingartillögur

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1931 og við brtt. á þskj. 497.

I. Frá dómtmálaráðherra.
Við brtt. 497, IX (Kristinn Björnsson).

Aftan við tiltöguna bætist:
Til oara ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1500
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II. Ftá Jóni Baldoinstgni.
Við brtt. 497, XIX (Árni Kristjánsson).

Fyrir >1600« komi:................................................................................ 1300
III. Frá Jóni Porlákssyni.

Við brtt. 497, XXIII, 2.
Aftan við málslið tillögunnar bætist: utan kaupstaða.

VI. Frá Gaðmnndi ólafssgni.
Við 16. gr. 48.

Fyrir »’/s kostnaðar* komi: •/» kostnaðar.

Nd. , ' 515. Nefndarálit

um frv. til laga um Menntaskólann i Reykjavik.
Frá minni bl. menntamálanefndar.

Nefndin er ekki sammála um afgreiðsln frv. Leggur minni bl. til, að það 
verði samþykkt.

Alþingi, 12. april 1930.
Bernb. Stefánsson. Sveinn Ólafsson,

frsm.

Ed. 516. Nefndarálit

nm frv. til laga um einkasölu rikisins á tóbaki.

Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.

Meiri hl. fjárhagsnefndar leggur til, að frv. verði samþykkt óbreytt.

Alþingi, 12. april 1930.

Ingvar Pálmason, Jón Baldvinsson,
form. og frsm. meiri hl. fundaskr.

Ed. 517. Nefndarálit
um tillögu til þingsályktunar um skipun milliþinganefndar til þess að undirbúa 
og semja frv. til laga um alþýðutryggingar.

Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.

Nefndin he&r rætt og athugað þessa tillögu og leggur meiri hl. nefndar- 
innar það til, að hún verði samþykkt óbreytt. Einn nefndarmanna (BK) var



ekki á fnndi, þegar ákvórðnn var tekin, og hefir hann því óbnndið atkvæði nm 
tillögnna.

Alþingi, 12. april 1930.

Ingvar Pálmason, Jón Baldvinsson,
form. fnndaskr. og frsm.
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Nd. 518. Frumvarp

til fjárlaga fyrir árið 1931.
(Eftir 3. umr. i Ed.).

I. KAFLI.

T e k j n r.

1. gr-
Árið 1931 er ætlazt til, að tekjnr rikisins verði svo sem talið er i 2.-5. 

gr., og að þeirra'verði aflað með tekjngreinnm, sem þar ern taidar.

2. gr.
Pessir skattar og tollar er ætlazt til að nemi:

kr. kr.

1. Fasleignaskattur............................................................... ... 260000
2. Tekjnskattnr og eignarskattnr............................................ 1200000
3. Lestagjald af skipnm.............................................................. 40000

1500000
4. Ankatekjnr.............................................. ............................. 475000
5. Erfðafjárskattnr........................................................................ 30000

• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 350000
7. Leyfisbréfagjöld............................................ ............ ... 10000
8« Stimpilgjald• • • ••• ■•• ••• ■•• ■■• ••• ••• ••• ••• 360000
9» Skólagjold ••» ••■ ••• ■•• •■• ••• ••• ••• •■■ ••• 20000

10. Bifreiðaskattnr .................... .............................................. 7C000
1315000

11. Úlflatningsgjald........................................................................ 1100000
12. Áfengistollnr (þar á meðal óáfengt öl, áfengislans vin, 

ávaxtasafi og gosdrykkir)...................................................... 425000
13. Tóbakstoilnr.............................................................................. 1025000
14. Kaffi- og sykurtollnr............................................................... 850000

Flyt ... 2300000 3915000
Alþt 1930. A. (42. löggjafarþing). 166
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kr. kr.

Flutt ... 2300000 3915000
15. Auuað aðflutningsgjald ....................................................... 200000
16. Vörutollur ................................................................................ 1500000
17« Verðtollur •■• ••• • •• ■•• • ■■ • •■ ••• ••• • •• • •• 1760000

5760000
18. Gjald af sætinda- (konfekt-) og brjóstsykurgerð 50000
19« I^ðsltekjur ••• ••• •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 500000
20. Simatekjur................................................................................ 1600000

2100000
21. Útvarpstekjur ........................................................................ 100000
22« Vineinkasala •• •• ••■ ••• •■• ••* ••• ••« ••• ••• 575000

Samtals ... ............ 12500000

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

4. gr.
Tekjur af bönkum og vaxtatekjur eru áætlaðar:

kr. kr.

1. Tekjur af bönkum .................... 10000
2. Vextir af bankavaxtabréfum, keyptum samkvæmt

lögum nr. 14, 9. júli 1909 ... «• «•• ••• ••• 20000
3. Væntanlega útdregið af þeim bréfum ... ••• ••• •■• 24000

44000
4. Vextir af innstæðum i bönkum ............ .................... 8000
5. Aðrir vextir..................................... ............ .................... 50000

Samtals ... 112000
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5. gr.
óvissar tekjur og endurgreiðslur eru taldar:

kr. kr.

1. óvissar tekjnr ........................................................................ 50000
2. Endurgreiddar fyrirframgreiðslur..................................... 10000
3. Endurgreidd lán og andvirði seldra eigna.................... 20000
4. Tekjur Menningarsjóðs ...................................................... 15000
5. Skemmtanaskattur ............................................................... 75000

Samtals ... ............ 170000

II. KAFLI.

Gjöld.

6. gr.
Árið 1931 eru veittar til gjalda upphæðir þær, sem tilgreindar eru i

7.— 20. gr.

7. gr.
Greiðslnr af lánum rikissjóðs og framlag til Landsbankans er talið:

kr. kr.

I. Vextir:
1* IddIcdó lflD ••• ••• •■• ••• •■• •■• ••■ ••• ••• 140622
2. Dönsk lán, danskar kr. 162164,82 & 121.70............ 197354
3. Enska lánið frá 1921, hluti rikissjóðs £ 8046 - 3 - 6

á 22.00 ..................................................................... . ... 177015
514991

II. Aiborganir:
la iDDleod 1&D ••• •■• ••> •■• ••• ••■ ••• ••• ••• 167127
2. Dönsk lán, danskar kr. 357319,14 á 121,70............ 434857
3. Enska lánið 1921, £ 2552- 17 - 11 á 22,00 ............ 56163

658147
III. Fiamlag til Landsbankans, 18. greiðsla....................... . 100000

Samtals ... ............ 1273138
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8. gr.

Borðfé Hans Hátignar konungsins.................

9. gr.
Til aiþingiskostnaðar og yfirskoðunar landsreikninga er veitt:

kr. kr.

1. Tii alþingiskostnaðar.............................................................
2. Til yfirskoðnnar landsreikninga .....................................

225000
4200

Samtals ... ............ 229200

10. gr.
Til rikisstjórnaiinnar er veitt:

I. Ráðuneytið, rikisféhirðir o. fl. 
1. Til ráðherra:

a. Lann... ... ... ...
b. Til risnn....................

35400
8000

2. Til ntanferða ráðherra...................................................
3. Lann starfsmanna stjórnarráðsins...........................
4. Annar kostnaðnr.....................................  ...................
5. Fyrir að gegna rfkisféhirðisstörfum..........................

Þar af 1000 kr. persónnleg lannaviðbót til nú 
verandi rikisbókara.

kr. kr.

43400
6000

75000
44000
27000

6. Til þess að gefa út stjórnartfðindi:
a. Þóknnn fyrir útgáfn tiðindanna o. fl. 900
b. Til pappírs og prentnnar .................... 12000
c. Til kostnaðar við sendingar með póstnm 1000

--------------- 13900

Flyt ... 209300
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7.

kr. kr.

Flntt
Til nmbóta og viðhalds á stjórnarráðshúsinn og 
ráðherrabústaðnnm og til hitnnar og lýsingar hans

II. Hagstofan:
1. Lann ... ... ... ... • •■ ... ... •
2. Pappfr, prentnn og hefling hagskýrslna.
3. Prentnn eyðnUaða........................................
4. Húsaleiga, hiti og Ijós m. m......................
5. Aðstoðar- og skrifstofnkostnaðnr ... .
6. Til að gefa út manntalið 1703.................

III. Utanrikismál o. fl.
1. Til sendiráðs I Kanpmannahöfn:

a. Lann sendiherra .................................... 20000
b. Húsaleiga....................................................... 5000
c. Kostnaðnr við embættið .................... 20000
d. Til skrifstofnhalds...................................... 17000

2. Fyrir meðferð ntanríkismála .....................................
3. Rikisráðskostnaðar ... ... ... ... ... ...
4. Kostnaðnr við sambandsleganefnd.............................
5. Gengismnnnr af npphæðnnnm 18. gr. 10. gr. III1—3

Samtah ...

11. gr.
Til dómgæzln, lðgreglnstjórnar o. fl. er veitt:

A.
Dómgæzla og lögreglustjórn. 

1. Hæstiréttnr:
a. Lann.. ... ... ... ... ... ...
b. Annar kostnaðnr, allt að............

Par af 3000 kr. til ritara.

209300

10000

13000
13000
2000
5000

25000
1000

62000
12000
4000
6000

25000

219300

59000

109000

387300

kr. kr.

• • • • • •
• • • • • •

31400
5000

36400

Fiyt ... ............ 36400
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Flntt ...
2. Laun bæjarfógeta, sýslumanna og lögreglustjóra..........
3. Laun hreppstjóra......................................................................
4. Skrifstofukostnaður lögmannsins i Reykjavík:

a. Laun 2 fulltrúa og 3 skrifara......................................
b. Húsaleigs, hiti, Ijós og ræsting..................................
c. Ýms gjöld, allt að.............................................................
d. Til samningar spjaldskrár yfir afsals- og veö-

málabæknr <.. ... ... ... ... ... ... ...

5. Skrifstofukostnaður tollstjórans í Reykjavik:
a. Lann 4 skrifara...............................................................
b. Lann 6 tollvarða...............................................................
c. Hnsaleiga..............................................................................
d. Hiti og Ijós ... ................................................................
e. Innheimtnkostnaðnr .......................................................
f. Ýms gjöld, allt að .......................................................

6. Skrifstofnkostnaðnr lögreglnstjórans i Reykjavik:
a. Laun fnlltrúa og 3 skrifara ••• ••• ••• • <•

Husaleiga • ••• ••• ••• ■•• ••• ••• ••• ••• •■•
c. Hiti og Ijós ••• ••• ■■■ ••- ••• ••• *•• ••• •••
d. Ýuis gjold ••• ••• ••• ••■ ••• ••• ••• ••• •■•

Fastir starfsmenn i skrifstofam lögmannsins, toll- 
stjórans og lögreglustjórano l Reykjavik njóta dýrliðar- 
nppbótar eftir reglnm íannalaganna.

kr. kr.

• • • • • • 36400
150000
25000

25000
4200
5000

3000
37200

15120
30380
4500
2000

16000
1800»

23700
4000
2400
2900

86000

33000

7. Skrifstofnkostnaðnr sýslnmanna og bæjarfógeta............
8. Styrknr til lögreglnstjóra, til ntanferða ....................
9. Til iandhelgisgæzlo, gegn allt að 300000 kr. framlagi

úr landhelgissjóði ...............................................................
10. Framlag til Iandhelgissjóðs ..............................................
11. Til hegningarhússins i Reykjavik og viðhaldskostn-

aðnr fangelsa ... ... ... ... ... ... ... ... ...
12. Til vinnnhælisins í Litla-Hranni.....................................
13. Annar sakamálakostnaður og lögreglumála m. m. ...
14. Borgnn til sjódómsmanna.....................................................
15. Borgnn til setn- og varadómara .....................................

100000
2000

300000
20000

12000
10000
15000
2000
5000

Samtals A. ... 833600
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kr. kr.

B.
Sameiginlegur kostnaður við embættisrekstur.

1. Burðareyrir og embættisskeyti:
a. Endurgjald handa embættismönnum fyrir burðar-

eyri undir embættisbréf ............................. ............ 35000
b. Fyrir embættisskeyti....................................................... 45000

80000
2. Brunaábyrgðar- og fasteignagjald fyrir nokkrar opin-

berar fastei^Dir ••• •••- ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 25000
3. Til embættiseftirlitsferða....................................................... 6000
4. Gjöld til yfirskattanefnda, skattstofa Reykjavikur og

fyiir skattvirðingar ............................................................... 60000
5. Eyðublöð, bókband, auglýsingar o. fl....................... ... 15000

Samtals B. ... • • • • • • 186000

12. gr.
Til læknaskipunar og heilbrigðismála er veitt:

1. Laun ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
2. Til skrifstofukostnaðar landlæknis, eftir reikningi, allt að
3. Styrknr til læknisvitjana handa sveilum, sem eiga

sérstaklega erfiða læknissókn..............................................
Slyrkurinn skiptist þannig: 1. til Ólafsfjarðarbúa 

600 kr. — 2. Til Kolbeinsstaða-, Eyja- og Miklaholts- 
hreppa í Hnappadalssýsln, 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 Grimseyinga 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. —

Flyt ...

kr. kr.

255000
2000

9450

1 • • • • • • 266450
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kr. kr.

Flutt
16. Til Sléttu-, Grunnavikur- og Snæfjallahreppa, 
300 til hvers, 900 kr. 17. Til Borgarfjarðarhrepps í 
Noröur-Múlasýslu 300 kr. — 18. Til Rauöasands- og 
Barðastrandarhreppa, 150 kr. til hvors, og til Múla- 
hrepps 250 kr., 550 kr. — 19. Til Fjallahrepps i Noröur- 
Þingeyjarsýslu og Jöknldalshrepps 1 Noröur-Múlasýslu, 
vegna byggðar í Möðrudalsheiði og Jökuldalsheiði, 200 
kr. til hvors, 400 kr. 20. Til Árneshrepps í Stranda- 
sýsln 600 kr., sé héraðið læknislanst. — 21. Til Loðmund- 
arfjarðarhrepps 150 kr. — 22. Viðbótarstyrknr til Ólafs- 
fjarðarbúa, gegn eigi minna tillagi frá þeim sjálfnm en 
1600 kr., ef þeir ráða til sin sérstakan lækni, 2000 kr.

4. Til læknis í Reykjavik, er skylt sé að gegna sjúkra- 
vitjnnnm i Kjós, Kjalarnesi og Mosfellssveit og fara 
eftir tazta héraðslækna .......................................................

5. Til angnlækninga:
a. Styrknr til augnlæknis i Reykjavik.............................
b. S’yrkur til augnlæknis á Aknreyri.............................
c. Styrknr til lækningaferða kringnm landið ............

Ferðastyrknrinn skiptist að jöfnu milli angnlæknis
i Reykjavik, er hafi til yfirsóknar svæðið milli Eski- 
fjarðar og ísafjarðar, að báðnm stöðnm meðtöldnm, 
og angnlæknis á Aknreyri, er hafi hinn hlntann, frá 
Hólmavik til Norðfjarðar, enda hafi þeir dvöl a. m. k. 
á einni höfn eða tveim i hverri sýsln.

6. Styrknr til tannlæknis Vilhelms Bernhöfts i Reykjavik

7. Styrknr til háls-, nef- og eyrnalæknis Ólafs Þorsteins-
sonar i Reykjavik ... ... ... ... ... ... ... ...

Styrknrinn til angnlæknis i Reykjavik og læknanna 
Vilhelms Bemhöfts og Ólafs Þorsteinssonar er bnnd- 
inn þvi skilyrði, að þeir, hvor nm sig, segi stúdentnm 
i læknadeild háskólans til i sinni sérfræði og veiti 
fátækn fólki ókeypis læknishjálp á tilteknnm stað, ekki 
sjaldnar en 4 sinnnm á mánnði, og gefi skýrsln nm það.

Flyt ...

266450

1500

1000
1000
1000

3000

1000

1000

272950

z
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8.
9.

10.

11.

Flntt...
Til geislalækningastofn ríkisins.................. ... ............
Til radíumsjóðs Islands, styrknr til að reka radíum- 
læknmgar ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Styrknr til héraðslækna til ntanferða, i þvi skyni að 
afla sér nýrrar læknisþekkingar ................. ............

Þennan styrk veitir sljórnarráðið eftir tillögnm 
landlæknis, og má hann ekki fara fram nr 250 kr. 
fyrir hverja mánaðardvöl erlendis.
Holdsveikraspitahnn... ... ... ... ... ... ... ...
Sá kostnaðnr snndnrliðast þannig:
A. Lahn læknis... ... ... • • ... ... ... .• • ...
B. Annar kostnaðnr *

1. Lann starfsmanna..................................... 12000
2. Viðnrværi 40 manna (ca. 130 a. á dag) 18740
3. Klæðnaður .............................................. 1500
4. Lyf og sáranmbúðir ............ .......... 1400
5. Eldsneyti .. ... ... ••• ... ... ... 7600
6. Ljósmeti... ... ... ... ... ... ... 2000
7. Húsbúnaðnr og áhöld............................. 1800
8. Viðhald á húsnm..................................... 2500
9. Þvottur og ræsting........................... 1500

10. Greftrnnarkostnaðnr ........................... 500
11. Skemmtanir ... ... ... ... ... ... 600
12. Skattar o. fl.... ... ... ... ... ... 3500
13. Ýmisleg gjðld ...................................... 1500

kr.

7800

55140

62940

kr.

272950
12000

2500

3000

62940

12. Geðveikrahælið á Eleppi :
I. Gamli spitalinn •• ... • •• ... ... ... ... ...

Sá kostnaðnr sundurliðast þannig:
A. Lann læknis ... ... ... ... ... ... ... ...
B. önnnr gjðld:

1. Kanp starfsmanna............
2. Búrekstnr.............................

............ 13500
16000

3. Matvæli ............................. ... ••• 32000
4. Klæðnaðnr 70 sjúklinga á 50 kr.

handa hverjnm ............ • • • • • • 3500
5. Lyf og sáranmbúðir ............ 500

Flyt ... 65500
Alþt. 1930. A. (42. löggjafarþing).

59625

6800

6800 413015
167
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kr.kr.

Flntt ... 65500 6800
6. Ljós og hiti ............ ... • •• ••• 10000
7. Viðhald og áhöld ............ ••• • •• 10000
8. Þvottur og ræsting............ ............ 3000
9. Skemmtanir .................... ••• ••• 750

10. Skattar m. m...................... 2500
11. Óviss gjöld .................... ............ 1400

93150

Þar frá dragast þessar tekjnr 99950
Meðgjöf með 70 sjúklingnm, kr. 1,50

é dag ••• ••• (•• .......... . • • • • • • 38325
Tekjur af búinu .................... • • • • • • 2000

40325

Mismnnnr ... 59625

II. Nýi spítalinn.................................... • • • • • • • • « • • •
Sá kostnaðnr snndnrliðast þannig:
A. Lann læknis .............................
B. önnnr gjöld:

• • • • • • • • • • • • 6500

. 1. Kanp starfsmanna ............ • •• • • • 32000
2. Matvæli ............................. ••• ••• 36000
3. Fatnaðnr sjúklinga............ 1000
4. Fatnaðnr starfsfólks . ... ■•• ••• 1000
5. Lyf og sáranmbnðir . ... ............ 5000
6. Ljós og hiti .................... ............ 10000
7. Viðhald og áhöld ............ ... ... 5000
8. Þvottnr og ræsting............ ............ 4000
9. Skattar og tryggingar ............ 3000

10. Skemmtanir .................... .......... . 1000
11. Óviss útgjöld .................... ............ 1500

99500
Þar frá dregst: 106000
Innborgað frá sjúklingnm ... ............ .......... 63000

Mismnnnr ... 43000

Heilsnhælið á Vífilsstöðnm ............
Sá kostnaðnr snndnrliðast þannig:

............ ............

A. Lann yfirlæknis............................. • • • • • • • • * • • ■ 6800
B. Lann aðstoðarlæknis.................... ............ ............ 6000

Flyt ... 12800

413015

458815

43000

280013.
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Flutt ..
C. Önnur gjöld:

1. Kaup starfsmanna.. ............ ... ... 28000
2. Viðurværi.. .............................................. 126000
3. Lyf og hjúkrunargögn............................. 11500
4. Ljós og hiti.............................................. 25000
5. Þvottur og ræsting.................................... 5500
6. Viðhald húsa.............................................. 4800
7. Viðhald véla ..      4700
8. Húsbúnaðnr og áhöld............................. 11000
9. Flntningskostnaðnr.................................... 4000

10. Óviss gjöld ..........   2640

Þar frá dragast þessar tekjnr:
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 
Tekjur af búinn.............................................. 1000

Mismnnnr
14. Heilsnhælið i Kristnesi:

Rekstrarkostnaður ...............................................................
15. Önnur gjöld:

a. Slyrknr til sjúkrahúsa og sjúkraskýla, allt að
Styrknrinn veitist eftir fjölda legudaga, þó eigi 

meira en 70 anrar fyrir hvern legndag, gegn því 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 innanhéraðssjúklingar.

b. Styrknr til að reisa sjúkraskýli og læknabústaði ..
c. Til Hróarstnngnlæknishéraðs, sérstaknr styrknr

npp i kostnað við að reisa læknisbústað með 
sjnkrastofn ... ... ... ... ... ... ... ... ...

d. Bólusetningarkostnaðnr ..............................................
e. Gjöld samkv. 13. gr. i lögnm 16. nóv. 1907, nm

varnir gegn útbreiðsln næmra sjúkdóma ............
f. Gjöld samkv. 25. gr. i lögnm 6. nóv. 1902, nm 

varnir gegn þvi, að næmir sjúkd. beiist til fslands
g. Gjöld samkv. lögnm nr. 16 1923, nm varnir gegn

kynsjnkdómum ■ ... - ... - ... ... ... - ... ... ...

Flyt ...

kr. kr.

12800 458815

223140
235940

233140

2800

18000

3000

18000

5000
3500

18000

2000

7000

71500 461815
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kr.

Flult ..
h. Kostnaður við heilbrigðiseftirlit lækna með al- 

þýðuskólum ... ... ... ... ... ... • •• ••• •••
i. Til bjiiparstöðvar hjúkrunarfélagsins Líknar, gegn 

a. m. k. jafnmiklu fri bæjarsjóði Reykjaviknr ...
j. Til hjiiparstöðvar Rauðakrossdeildar Akureyrar

fyrír berklaveika, gegn jafnmiklu fri bæjarsjóði 
Akureyrar ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

k. Til félags íslenzkra bjúkrunarkvenna ....................
l. Til geilnalækninga, gegn að minnsta kosti ’/» ann_

arsstaðar að... ... ••• ••• ■•• ••• ••• ••• •*•
m. Til styrktar mönnum, er þurfa að fi sjer gervilimi
n. Viðbótarlaun yfirsetukonu i Grfmsey, gegn jafn-

mikilli launaviðbót annarsstaðar fri ....................
o. Til Halldórs Arnórssonar umbúðasmiðs ............

16. Hluti rikissjóðs af launum Ijósmæðra ...

Samtals ..

71500

2000

4000

500
700

500
4000

300
2200

13. gr.
Til samgöngumila er veitt:

A.
Póstmil.

1. Laun:
a. Eftir launalögum.....................................
b. Póstafgreiðslumenn utan Reykjavikur
c. Bréfhirðingamenn............ ....................

2.
3.

I’ óstflutningur ... ... • ••• ••• ••• ••• • • • .«• ...
Annar kostnaður:
a. Skrifstofukostnaður i Reykjavik hji aðalpóstmeist-

ara og póstmeistara, eftir reikningi.............................
b. Skrífstofukostnaður og aðstoð utan Reykjavikur hji

póstmeisturum og i stærri póstafgreiðslum............
c. Húsaleiga utan Reykjavikur i stærri póststofum

og póstafgreiðslum ......................................................
d. önnur■gjold ••• .• • ... ... ... ... ••• ... ...

Samtals A. ...

kr.

109800
80000
22000

15000

24000

16500
60000

I_________
I ............
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B.
Vegamál.

I. Stjórn og undirbúningur vegagerða:
1. Laun vegamálastjóra ..............................................
2. Laun aðstoðarverkfræðings .....................................
3. Ferðakostnaður þeirra óg fæðispeningar, eftir

reiknmgi, allt að ... ... ... ... ... ...
4. Til aðstoðarmanna og mælinga, allt að ............
5. Skrifstofukostnaður, ailt að .....................................

lt. Þjóðvegir:
a. Til nýrra akvega:

1. Kjósarvegur, gegn því að blutaðeig-
endur greiði V* kostnaðar.......... ... 20000

2. Stykkishólmsvegur .................... ... 20000
3. Holtavórðuheiðarvegur ............ ... 60000
4. Vesturlandsvegur .................... ... 40000
5. Húnavatnssýsluvegur.................... ... 15000
6. Langadalsvegur............................. ... 10000
7. Blönduhliðarvegur .................... ... 25000
8. öxnadalsvegur ............................. ... 10000
9. Vaðlaheiðarvegur .................... ... 60000

10. Þistilfjarðarvegur........................... ... 15000
11. Jökulsárhliðarvegur .................... ... 10000
12. Biskupstungnabraut .................... ... 20000
13. Skaftártunguvegur .................... ... 10000
14. Vopnafjarðarvegur .................... ... 10000

b. Viðhald og umbætur ....................

III. Til brúargerða samkvæmt brúalögum
IV. Til slitlags á akvegum (bifreiðaskattur)

Fjallvegir ... ... ... ... ... ... ...
VI. 1. Til áhalda, allt að ... ....................

2. Til bókasafns verkamanna ............

VII. Til sýsluvega:
1. Tillög til akfærra sýsluvega, allt að ....................

gegn að minnsta kosti jafnmiklu tillagi annars-

kr.

7800
6780

6000
24000
8000

325000
200000

20000
300

40000

kr.

52580

525000
150000
70000
25000

20300

Fiyt ... 40000 842880
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kr. kr.

Flnlt ...
staðar að og öðrum þeitn skilyrðum, sem at- 
vinnumálaráðherra setur.

2. Til sýsluvegasjóða eftir lögum nr. 10 1923 . ...

40000

80000

842880

120000

900
250

5000

6000

VIII. Til dragfeijuhalds:
1. Á Lagarfljóti ... .......................................................
2. - Skjálfandafljóli .......................................................
3. — Blondu ... ... ... ... ... ... ... ... ...

300
300
300

IX. Til ferju á Hrosshyl i Þjórsá .....................................
X. Styrkur til þess að halda uppi vetrarflutningum 

yfir Hellisheiði.....................................................................
XI. Styrkur til Sigurðar Daníelssouar, til byggingar á

Kolviðarhóli, siðari greiðsla- ............ ....................
enda hvlli sú kvöð framvegis á húseiganda að halda 

þar uppi gistingu oggreiðasölu fyrir ferðamenn, undir 
eftirliti og samþykki atvinnumálaráðherra hvað verð- 
lag áhrærir. Jafnframt fellúr niður árlegt rikissjóðs-
tillag til gislihússins.

XII. Styrkur til að halda uppi byggð og gistingu fyrir 
ferðamenn.......................... .......... ........... ............

Atvinnumálaráðuneytið veitir styrkinn ábúendum 
á afskekktum bæjum við þjóðbraut.

3000

XIII. Til byggingar i Bakkaseli ... ... ................... . ...
XIV. Til byggingar útihúsa i Fornahvammi ....................
XV. Iðgjold til slysatryggingar verkamanna samkv. lög-

um nr. 44, 27. júni 1925 ..............................................

25000
4000

5000

Samtals B. ... ............ 1012030

c.
Samgóngur á sjó.

1. Til strandferða:
a. Rikissjóðs ........................................................................
b. Eimskipafélags íslands ..............................................
c. H/f Skaftfellings ...............................................................

200000
60000
24000

284000
912002. Til bátaferða á flóum, fjörðum og vötnum....................

Samtals C.... • • • ••• • 375200
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D.
Vitamál og hafnargerðir.

I. Stjórn og nndirbúningnr vita- og hafnarmála:
1. Laun vitamálastjóra ..............................................

Hann sé nmsjónarmaðnr vitamála og hafn- 
argerða og ókeypis ráðnnantnr landsstjórnar, 
hjeraðsstjórna og bæja i ölln þvi, er varðar 
vitamál og hafna.

2. Lann aðstoðarverkfræðings.....................................
3. Til verkfróðrar aðstoðar .....................................
4. Til skrifstofnhalds, eftir reikningi ....................
5. Ferðakostnaðnr og fæðispeningar, eftir reikn-

••• ••• ••• ••• ....................  ••• .•• •••

II. Laun vitavarða......................................................................
Þar af 300 kr. persónnleg lannaviðbót handa nú-

verandi vitaverði Gróttnvitans.
III. Rekstrarkostnaðnr vitanna..............................................
IV. Sjómerki, þar með talið viðhald sælnhúsa ............
V. Til að reisa nýja vita......................................................

VI. Til áhaldakanpa...............................................................
VII. Ýmislegt........................................................................ ...

VIII. Til bryggjngerða og lendingarbóta, allt að *l» kostn- 
aðar, gegn ’/’ annarsstaðar að, enda sé það fé
fyrir hendi og stjórnarráðið samþykki áætlnn 

Af npphæðinni skal verja 6000 kr. til bryggjn-
gerðar i Grindavik, gegn tvöfóldn framlagi annars- 
staðar að, enda sén almenningi tryggð afnot af 
bryggjnnni.

IX. Til viðgerðar ðldnbrjótnnm i Bolnngavík, helming- 
nr kostnaðar (þar af endnrveiting kr. 3742,52) 
allt að ... ... .. ... ... ... ... ... ... ...

Verkið sé nnnið nndir eftirliti vitamálastjórnarinnar.

Samtals D. ...

E.
Til Flngfélags Islands h/f.

1. Styrknr til flngferða ............................

kr. kr.

7800

6500
7000
6200

2500
30000
28000•

115000
10000
80000
10000
30000

97000

7500

............ 407500

20000

20000 • • • • • •Flyt ...
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Flntt
2. Til flagvélakaupa........................................................................

Framlagi þessu ({ tölul. 2) er stjórninni heimilt að
verja til hlatakanpa í flugfélaginu.

Samtals E. ...

F.
Hraðskeyta- og talsímasamband.

I. Til viðanka simakerfa, smærri efniskaupa, afborg-
ana á húseigninni á Seyðisfirði o. fl.............................

II. Til einkasima i sveitum ..............................................
III. Til nýrra simalagninga, með þvi skilyrði, að sam-

komalag náist við hlntaðeigandi hérnð....................
IV. Til káupa fjölsfmatækja, Reykjavík—Akureyri, fyrri

greiðsla ... ... ... ... ■■•• ... ... ... ... ...
V. Til starfrækslu landssimanna m. m.:

1. Laun samkvæmt launalögum .............................
2. Kostnaður við aðalskrifstofa 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 ísaflrði.......................... ...................

10. Simastöðin á Borðeyri..............................................
11. Simastöðin i Háfnarfirði...........................................
12. Simastöðin f Vestmannaeyjnm.............................
13. Simastöðin á Sigluflrði.............................................
14. Til aakaritsimaþjónastn .....................................
15. Til annara sfmastöðva og eftirlitsstöðva............
16. Afborgan og vextir af láni frá L. M. Ericsson o. fl.
17. Til nppbótar á lannnm:

a. Talsimakvenna við bæjarsimann i 
Reykjavik, Hafnarfirði, Vestmanna-
eyjum og Siglnfirði, allt að ........... 14100

b. Simritara o. fl. eftir sömn reglnm
og 1927..................................................... 14000

kr. kr.

20000
50000

• • • • • •

70000

............ 70000

360000
20000
40000
11000

250000
3000

15000
16000
11000

6000
7500
7000
7500
3000

115000
141000

45000
30000

100000

75000

1013000 250000Flyt... 28100
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kr. kr.

Flutt .. 28100 1013000 250000
c. Til kvenvarðstjóra, kvensfmritara

Oa fla ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 3600
31700

18. Til Steindórs Björnssonar .....................................
19. Til Jónasar Eyvindssonar og Grón Dalhoff, per-

1200

sónnleg lannaviðbót, 300 kr. til hvors ............ 600
1046500

VI. Eyðublöð, prentkostnaður, ritföng m. m...................... 40000
VII. Viðbót og viðhald stöðvanna ...................................... 55000

VIII. Til að reisa lofttalstöðvar i ísafirði og Horni 10000
IX. Kostnaðnr við ferðalög vegna starfrækslunnar, eftir

reikningi^ allt að ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••■ • ■■ 10000
X. Viðhald landssimanna.......... . ...................................... 180000

^CI* Áframhaldsgjald ••■ ••• ••• ••• >•• ••• •■• <•• 25000
XII. Til kennsln fyrir simamenn.............................................. 3000

XIII. Tillag til alþjóðaskrifstofnnnar i Bern .................... 1500
ÝlHS gJOld •«• ••• ••• ••• ••• ■•• ■ •• ••• ••• 7000

Samtals F. ... • • • • • • 1628000

G.
Útvarp.

1. Stofnkostnaðnr.
Afborgnn og vextir af l&ni frá Marconifélaginn i 
London ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 178000

II. Starfrækslan.
1« xj&un ntvarpsstjora ••• ••• ••• »•• •«• ••• ••• 9300
2. Útvarpsráð og útvarpsefni ..................................... 33700
3. Viðhald, ræsting, Ijós, biti, rafmagnsgæzla 40000
4« Yms gjold ••• ••• •*• ••• ••• ■•• ••• ••• *•• 20000

103000

Samtals G. ... • • • • • • 281000

Alþt. 1930. A. (42. löggjafarþing). 168
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14. gr.
Til kirkja- og kennslamála er veitt:

A.
Andlega stéltin.

a. Biskupsdæmið:
1. Lann biskups... ... ... ... ... ... ... ... ...
2. Skrifstofakostnaðnr, eftir reikningi, allt að ............

b. önnur gjöld:
1. Til prestakalla samkvæmt lögnm 27. febr. 1880,1. gr.
2. Hluti rikissjóðs af lifeyrisgjaldi presta samkvæmt

lögum nr. 49 1.907 .......................................................
3. Viðbót við eftirlaun þan, er fátækir uppgjafaprestar

og prestsekkjur njóta samkvæmt lögum....................
4. Framlag til prestlaunasjóðs.................... ....................
5. Til dómkirkjuprestsins i Reykjavik, fyrir skýrslu-

gerðir ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6. Styrknr til þjónandi presta til atanferða............ ...
7. Til búsabóta á prestssetrum, með skilyrðum sem

greinir i fjárlögum 1924. ... ......................................

Samtals A. ...

B.
Kennslamál.

f. Háskólinn:
a. Laun ... ... ... ... ... ... ... ... ...
b. Til héraðslæknisins i Reykjavik fyrir kennsln

vifl háskólann...............................................................
c. Til kennara i lagalæknisfræði .............................
d. Til kennsla i söng ..................................................
e. Til kennsln i bókhaldi .....................................

kr. kr.

8800
2000

10800

300

350

7000
260000

1000
2000

-

20000
290650

301450

93000

1500
500

1000
400

Flyt ... 96400
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Flutt ...
f. Til þess að greiða kostnað við heimsóknir er-

lendra. vísindamanna, er hér halda fyrirlestra 
i háskólanum, allt að........................... . ............

g. Námsstyrkur...............................................................
h. Húsaleigustyrkur ......................................................
i. Rekstrarstyrkur til rannsóknarstofu háskólans
j. Til kennsluáhalda læknadeildar.............................
k. Fyrir starf við gerlarannsókn og kennslu i efnafræði
l. Hiti, ljós, ræsting og vélgæzla .............................

m. Önnur gjöld:
1. Til ritara og dyravarðar .................... 4000

auk hlunninda, er dyravörður hefir
áður notið.

2. Ýms gjöld............................................ 5000

n. Ferðastyrkur vegna stúdentaskipta ....................
o. Framlag fyrir eitt herbergi i alþjóðastúdenta-

garði í Paris, þriðja greiðsla af íjórum ............
p. Til stúdentagarðs (endurveiting) ....................

II. Námsstyrkur erlendis:
a. Til islenzkra stúdenta i erlendum háskólum ...
b. Námsstyrkur samkvæmt ákvörðun mennta-

málaráös ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Styrkinn má veita konum sem körlum til 

hvers þess náms, er menntamálaráðið telur 
nauðsyn að styrkja.

c. Til Jens Jóhannessonar læknis, til sérfræðináms
i háls-, nef- og eyrnalækningum ....................

d. Til Gunnars Bjarnasonar, til þess að Ijúka námi
i vélaverkfræði i Mittweida i Þýzkalandi............

e. Til Kristins Björnssonar læknis, til þess að
ljúka skurðlækninganámi i Paris ....................

Flyt ...

kr. kr.

96400

2000
15000
9000
6000
1000
2800
4000

9000
750

2500
25000

173450

24000

12000

1200

900

1500
39600

••• ••• 213050
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IV.

kr.

Menntaskólinn almenni:
Flutt ... ............

&• Ijdtm •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• «••
b. önnur gjöld:

• • • • • • 74200

1. Til bókasafns skólans .................... 1000
2. Til eldiviðar, Ijósa og ræstingar ... 7000
3.
4.

5.

6.

Til skólahússins ntan og innan ... 
Til stnndakennsln og til prófdóm- 
enda, allt að ... ... ... ... ...

Af npphæð þessari má verja allt 
að 2000 kr. til stnndakennara f 
námsgreinnm þeim, er Gnðm. 
Bárðarson kennir.
Húsaleignstyrknr handa 15 læri- 
sveinum, 75 kr. handa hverjnm ... 
Námsstyrknr, 2000 kr., með verð-

3000

27000

1125

stnðnlsnppbót ..................................... 2800
7. Læknisþóknnn...................................... 500
8. Til kennslntækja .................... 2000
9. Ýmisleg gjöld ...................................... 3500

10. Til verðlannabóka ............ ............ 200
11. Vegna kostnaðar við skólastjórn ... 2000

50125

Húsaleignstyrk og námsstyrk má aðeins veita 
efnilegnm, reglnsömnm og efnalitlum nemendum. 
Húsaleignstyrknr sé venjulega aðeins veittnr ntan- 
bæjarmönnnm, og að námsstyrk gangi ntanbæjar- 
menn fyrir innanbæjarmönnnm, að öðrn jöfnn.

Gagnfræðaskólinn á Aknreyri:
a. Lann •• ... ... ... ... ... ... ... ... ...
b. önnnr gjöld:

1. Til aukakennara og standakennsln 12000
2. Vegna kostnaðar við skólastjórn ... 2000
3. Til bóka og kennslnáhalda ............ 2000
4. Til eldiviðar og ljósa .................... 6500
5. Námsstyrknr ... ............................. 1200

Utanbæjarnemendnr gangi að 
styrk fyrir innanbæjarnemendum, 
að öðrn jöfnn.

Fiyt ... 23700

kr.

213050

124325

29000

| 29000 337375
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kr. kr.

Flntt ... 23700
6. Til dyravörzln..................................... 2000
7. Til viðhalds ...................................... 2000
8. Til ýmislegra gjalda .................... 3000

29000 337375

30700
59700

Kennaraskólinn:
a. Lann .. ... ............................. 19000
b. önnnr gjöld:

1. Stnndakennsla.................... • « • 3000
2. Eldiviðnr og Ijós ............ » •• 2500
3. Bókakanp og áhöld • • • ... 500
4. Námsstyrknr .................... • * • ... 2500

Utanbæjarnemendnr gangi að
styrk fyrir innanbæjarnemendnm,
að öðrn jöfnn.

5. Til vornámsskeiðs fyrir barnakenn-
srft • ••• •• ••• ••• ••• • •• • •• 1500

6. Til viðhalds .................... • •* • •• 3000
7. Ýmisleg gjöld .................... ... ... 2500

15500

Stýrimannaskólinn:
a. IjdUD •• ••• ••• ••• »•• ••• • •• • • • ••• ••• 13500
b. önnnr gjöld:

1. Til stnndakennslu ............ 1500
2. Til eldiviðar og Ijósa • •• • •• 1500
3. Til Sveinbjarnar Egilssonar, til fyrir-

lestra ••• ••• ••• ••• »•• • «• «•• 300
4. Til áhaldakanpa ............ • •• • •• 10000
5. Ýmisleg gjöld .................... ... ... 2500

15800

VII. Vélstjóraskólinn:
a. Lann •• ... ... ...
b. önnnr gjöld:

1. Tíl stnndakennsln
2. Hásnæði ............

Fiyt

8800

34500

29300

1000
5400

6400 8800 460875
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Flutt ... 6400
3. Ljós og hiti ..................................... 1300
4. Ræsting .............................................. 700
5. Til prófhalda ..................................... 800
6. Ýms gjöld.............................................. 500

Við skólana nndir liðnnum III.—VII. skal vera 
skólagjald, að minnsta kosti 150 kr. fyrir hvern 
innanbæjarnemanda. Stjórnarráðið má þó, eftir 
tillögnm skólastjóra, veita nndanþágn frá skóla- 
gjaldi, ef i hlut eiga efnalitlir, en einkar efnilegir 
nemendnr.

VIII. Bændakennsla:
1. Til bændaskólans á Hólum:

a. ••• •■• ••• ••• ••• ............ 9650
b. Til smíða-, Leikfimi- og dráttlistar-

kennsin ............................. • • • • • • 1450
c. önnnr gjöld:

1. Til verklegs náms, allt að 2500
2. Til kennslnáhalda 800
3. Til eldiviðar og ljósa... 3500
4. Ýmisleg gjöld ............ 3000

kr. kr.

8800 460875

9700
18F00

1

209009800

2. Til bændaskólans á Hvanneyri:
8« I^&UD ••• ••• ••• ••• ••• •«< 8550
b. Til smiða- og leikfimikennsln 1300
c. önnnr gjöld:

1. Til verklegs náms, allt að 2400
2. Til kennslnáhalda............ 500
3. Til eldiviðar og Ijósa ... 3000
4. Ýmisleg gjöld ............ 3000

8900

Styrknrinn til verklegs náms við bænda- 
skólana á Hólnm og Hvanneyri veitist nemend- 
nm, sem stnnda verknám samkvæmt samningi, 
eigi skemnr en 8 vikur á ári, og skila skólnn- 
um dagbóknm nm vinnnbrögðin yfir námstim- 

Flyt ...

18750

39650 479375
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kr. kr.

Flutt ...
ann, enda sj&i skólastjóri nemendum fyrir ókeypis 
fæði og kennsln. Nemi styrknrinn aldrei hærri 
upphæð i hvern nemanda en 18 kr. fyrir hverja 
vikn nimstímans.

Styrkinn mi aðeins greiða eftir i, samkvæmt 
skýrsln um nimið, og sé i henni getið, hve 
hian vikustyrk hver nemandi skal fi.

3. Til steinsteypukennslu..............................................

IX. Iðnfræðsia:
a. Til Iðnaðarmannafélagsins 1 Reykjavik, til þess

að reka iðnskóla í Reykjavik, nndir yfirnm- 
sjón landsstjórnarinnar .....................................

Þar af til framhaldskennslu 1500 kr.
b. Til Iðnaðarmannafélagsins i Akureyri, til

kvöldskólahalds ... ..............................................
c. Til Iðnaðarmannafélagsins i Isafirði, til skóla-

halds ... ... ... ... ... ... ... ... ...
d. Til Iðnaðarmannafélagsins i Hafnarfirði, til

kvöldskólahalds .......................................................
Styrkurinn til þessara 4 skóla mi þó ekki 

fara yfir 4/» rekstrarkostnaðar.
Skólar þessir sknln senda stjórnarriðinu 

skýrslu, enda samþykki það stundaskri þeirra.
e. Til að styrkja efnilega menn, karla og konur,

til verklegs framhaldsnims erlendis....................
Þar af 1000 kr. til Jóns Signrðssonar, til 

þess að nema nýjnstu aðferðir við byggingar 
úr jirnbentri steinsteypu.

X. Verzlunarskólar:
a. Til Kaupmannafélagsins og Verzlunarmann*- 

félagsins i Reykjavík, til að balda uppi skóla 
fyrir verzlunarmenn, undir umsjón lands- 
stjórnarinnar, þó ekki yfir */« kostnaðar...

b. Til Sambands samvinnnfélaganna, til þess að 
halda uppi verzlunarskóla, undir yfirnmsjón 
landsstjórnarinnar, þó ekki yfir */r kostnaðar ..

XI. Ljósmæðraskólinn:
1. Laun forstöðumanns ..............................................

39650 479375

4000
43650

7500

2000

1200

800

5000

16500

6000

6000
12000

1000

1000. 551525Flyt ...
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kr. kr.

Flutt ... 1000 551525
2. Til verklegrar kennsln:

a. Laun þriggja ljósmæðra i Rvík ... 900
b. Annar kostnaður, allt að ... ... 500

1400
3. Slyrkur tii n&mskvenna, þar l talin verðstuðnls-

nppbót, allt að ..................................... •.......... 6700
9100

Kvennaskólar:
1. Til kvennaskólans i Reykjavik:

a. Husaleigustyrkur .............................
b. Rekstrarkostnaður, gegn að minnsta

5000

kosti 1800 kr. framlögum annars- 
staðar að en nr rikissjóði ............ 21000

c. 40 kr. fyrir hverja n&msmey, sem
er allt skóla&rið, allt að ............ 4000

d. N&msstyrkur til sveitastúlkna 1000
31000

2. Til kvennaskólans & Blönduósi: 
a. Rekstrarsfyrkur, gegn að minnsta

kosti 1000 kr. framlögnm annars- 
staðar að en úr rikissjóði ............ 14000

b. 65 kr. fyrir hverja námsmey, sem
er allt skóla&rið, allt að.................... 2000

c. Til endurbóta & skólahúsinu ... 6000
22000

Skólar þessir standa undir yfirumsjón lands-
stjórnarinnar.

53000

Almenn barnafræðsla:
1. Umsjón fræðslnm&la:

a. Laun fræðslnm&lastjóra....................
b. Skrifstofukostnaður, eftir reikningi,

5600

allt að... ••• ••• ••• ••• •*• •••
c. Til eftirlitsferða, eftir reikningi, allt

2000

að • ••• •••' ••• ••• ••• ••• ••• 1000
8600

2. Laun kennara við fasta skóla og dýrtíöaruppbót 300000
3. Laun farkennara og dýrtfðaruppbót... ••« ••• 30000

Flyt ... 338600 613625
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Flntt ...
4. Til farkennslu og eftirlits með heimafræðslu, með

sömu skilyrðum sem verið hefir, allt að............
5. Til prófdómara við barnapróf.............................
6. Til þess að reisa barnaskóla utan kaupstaða, 

samkv. skilyrðum 14. gr. fræðslulaganna, allt að
7. Til fræðslumálarits......................................................
8. Utanfararstyrkur handa barnakennnrum............

XIV. Unglinga- og alþýðuskólar:
1. Til alþýðuskólans á Eiðum:

a. Lann............................. ................... 10500
Til hannyrða, leikfimi og smiða-
kennslu ... ... ... ... • • • • • •
1. Til kennsluáhalda 800
2. Til eldiviðar og ljósa ... 4000
3. Ymisleg gjöld ............
4. Til viðhalds skólahúss

3000

og húsgagna...................
5. Til smfðastofuogsmiða-

2000

tólakaupa .................... 1000
----------- 10800

c. Til vatnsveitu í skólann 9000

2. Til gagnfræðaskóla i Reykjavik.............................
3. Til héraðsskóla samkv. 1. nr. 32 1929 ............
4. Til unglingaskóla (lýðskóla) ntan Reykjavíkur

og Akureyrar, allt að ............ .............................
Styrkurinn er veittur með þvi skilyrði, að 

skólarnir fullnægi reglum, er stjórnarráðið set- 
ur, og að þeir njóti styrks annarsstaðar frá, er 
ekki sé minni en þriðjungur rikissjóðsstyrksins. 
Unglingaskólar i kaupstöðum og fjölmennum 
kauptúnum fá minni styrk en sveitaskólar, að 
öðru jöfnu. Kennslumálastjórnin úthlutar styrkn- 
um og hefir eftirlit með skólunum.

5. Til þess að reisa hjeraðsskóla i sveitum,
allt að helmingi kostnaðar.....................................

Par af 10000 kr. til leikfimihúss á Laugum.
Styrkurinn er bundinn þeim skilyrðum, að 

skólastaðurinn sé ákveðinn, áætlun og teikn- 
ing samþykkt af stjórnarráðinu og trygging sé 
fyrir nægu fjárframlagi á móti, enda verði 

Flyt ..

kr. kr.

338600 613625

7000
10000

40000
800

3000
399400

32300
3000

55000

35000

40000

165300 1013025
169Alþt. 1930. A. (42. löggjafarþing).
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kr. kr.

Flntt ... 165300 1013025
reglugerð skólans staðfest af fræðslumálastjórn- 
inni og skólinn héraðseign.

5. Til þess að reisa unglingaskóla í kaupstöðum,
’/* kostnaðar, allt að .............................................. 20000

Styrkurinn er bundinn þeim skilyrðum, að 
áætlun og teikning sé samþykkt af stjórnarráð- 
inu og trygging sé fyrir nægu fjárframlagi á 
móti, enda verði reglngerð skólans staðfest af 
fræðslumálastjórninni og skólinn eign kaup- 
staðarins.

6. Til bókasafna við unglingaskóla .................... 2000
7. Til þess að gefa út kennslubækur handa skólum 3000

XV. Húsmæðrafræðsla:
1. Til húsmæðradeildar við Alþýðuskóla Þing- 

eyinga ....................................................... 5000

190300

2. Til húsmæðrafræðslu á Hallormsstað................. 5000
Styrkir samkvæmt tölul. 1.—2 eru bundnir því 

skilyrði hvor um sig, að atvinnumáiaráðherra 
samþykki reglugerðir skólanna.

3. Til þess að reisa húsmæðraskóla, allt að helm- 
ingi byggingarkostnaðar ..................................... 20000

Styrkurinn er bundinn þeim skilyrðum, að 
skólastaðurinn sé ákveðinn, áætlnn og teikning 
samþykkt af stjórnarráðinu og frygging sé fyrir 
nægu fjárframlagi á móti, enda verði reglugerð 
skólans staðfest af fræðslumálastjórninni.

4. Til kvenfélagsins Óskar i lsafjarðarkaupstað, til 
húsmæðrafræðslu, gegn 1000 kr. annarsstaðar að 6000

Noti félagið ekki styrkinn, má greiða hann 
öðrum á ísafirði eða ísafjarðarsýslu, að óbreytt- 
um skilyrðum.

5. Til húsmæðrafræðslu i Vik i Mýrdal................. 1500

XVI. Til kennslu heyrnar- og málleysingja m. m..............
37500
26000

Stjórnin annast um, að aðstandendur nemend- 
anna eða nemendurnir sjálfir greiði kostnað, ef 
efni þeirra leyfa, samkv. tilsk. 28. febr. 1872, 2. gr.

Flyt ... ............ 1266825
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kr. kr.

Flntt ... 1266825
XVII. Blindrakenasla:

1. Til kennslu blindra barna, sem send ern ntan
til náms, gegn jafnmikln framlagi annarsstaðar að 1000

2. Til Signrbjargar Sveinsdóttur, til framhaldsnáms 
á blindraskóla í Kanpmannahöfn .................... 1200

3. Til blindra manna, til þess að nema körfngerð 
og þesskonar iðnað innanlands, samkv. nánari 
fyrirmælnm atvinnnmálaráðnneytis .................... 2400

4600

XVIII. Snndkennsla o. fl.:
1. Til snndkennslu i Reykjavík ............................. 300

Styrkur þessi er bundinn því skilyrði, að 
kennsla þessi fari fram að minnsta kosti 2 mán- 
nði að vorinn og 1 mánnð að haustinu og 
að lærisveinar rikisskólanna og skóla fyrir ung- 
linga og fnllorðna, sem styrktir ern af rikisfé, 
njóti kennslunnar ókeypis.

2. Laun Ólafs Pálssonar og Jóns Pálssonar fyrir 
snndkennsln þá, sem getnr i 1. lið, og til að 
kenna öðrnm snndkennnrum björgunarsnnd ... 3000

3. Til sundkennslu o. fl. annarsstaðar en í Rvík... 3000
Styrknrinn veitist bæjarstjórnnm og sýslu- 

nefndnm með þvi skilyrði, að annarsstaðar frá 
sé lagt til snndkennslnnnar eigi minna en rik- 
issjóðsstyrknnm nemur.

4. Til þess að gera nýjar, steinsteyptar snndlangar 
og snndskýli, enda séu þær til afnota fyrir al- 
menning og landsstjórnin samþykki uppdrátt og 
kostnaðaráætlnn, helmingur kostnaðar, allt að 20000

XIX. Til Rikarðs Jónssonar, til þess að halda nppi 
kennslu i teikningu og trésknrði i þjóðlegum stil

26300

1800
XX. Til Soffiu Stefánsdóttnr, til þess að halda nppi 

námsskeiðum fyrir konnr og kark i teikningn og 
trésknrði allt árið........................ . ............................. 1200

XXI. Til íþróttakennslu ............ ..................................... 4000
XXII. Til Iþróttasambands lslands ..................................... 6000

XXIII. Til Unnar Jónsdóttnr, ntanfararstyrknr til þess að 
fnllnnma sig i fþróttakennsln..................................... 1200

XXIV. Til Helga Tryggvasonar, ntanfararstyrknr til þess 
að kynna sér hraðritnnarkennslu og skólamál ... 1500

XXV. Til Skáksambands Islands ...................................... 1500

Samtals B. ... ............ 1314925
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15. gr.
Til vísinda, bókmenuta og lista er veitt:

kr. kr.

Landsbókasafnið:
IjSUU ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

b. Lannauppbót til 1. bókavaröar, 500 kr., og til
18300

2. bókavarðar 1000 kr...................................................... 1500
c. Til aðstoðar........................................................................ 4500
d. Til að kanpa bæknr og handrit og til bókbands .. 15000
e. Til að semja spjaldskrá .............................................. 1000
f. Til að semja og gefa'út skrá yfir handrit ............ 3000
g. Til ritankaskrár ............................................................... 800
b. Brnnaábyrgðargjald fyrir safnið ............................. 360
]• Husaleiga ••• ••• ••• ••• • •• ••• ••• •• *•• 2000
j* Ýmisleg gjold ••• ••• ••• ■•• •*• ••• ••• •••

Þjóðskjalasafnið:

1000
47460

a. Laun ••• • • • ••■ ■■• ■•• ••• ••■ ••• •■■ • • •
b. Til bókbands, bóka- og handritakaupa, umbúnaðar

6600

skjala og aðstoðarmanns ... -.................................... 5500
c. Ýdis gjold • ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••■ ••■ •••

Þjóðminjasafnið og verndun fornminja:

1000
13100

a. Lann þjóðminjavarðar (fornminjavarðar) ............ 7300
b. Til aðstoðar, eftir reikningi, allt að............................. 2550
c. Til að útvega forngripi, allt að..................................... 1500
d. Tii áhalda og aðgerða ............................. ............ 1500
e. Til rannsókna og ferðakostnaðar .............................

Þjóðminjasafnið sé opið 6 stnndir á vikn, eftir
nánari fyrirmælnm stjórnarráðsins.

1000

f. Til Hóladómkirkjn, til endnrbóta .............................

Náttúrnfræðifélagið:

1000
14850

a. *I*illag ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••* ••• ••• 2000
b. Til aðstoðarmanns ......................................................

Styrkurinn veitist með þvf skilyrði, að safnið sé 
til sýnis almenningi á ákveðnnm tima, ekki
sjaldnar en einn sinni á vikn.

1400

3400

Flyt ... 78810
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Flutt

kr. kr.

78810
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. Aukastyrknr til þriggja bókasafna:
a. Til amtsbókasafnsins á Akureyri, að því tilskildu, 

að Davið skáld frá Fagraskógi hafi þar bókavörzlu 
með a. m. k. 2000 kr. Iaunum auk verðstuðuls- 
uppbótar... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

b. Til bókasafnsins á ísafirði, að þvi lilsbildn, að
Guðmundur Gislason Hagalín rithöfundur hafi þar 
bókavörzlu með a. m. k. 2000 kr. launum auk 
verðstuðulsuppbótar .....................................................

c. Til amtsbókasafnsins á Seyðisfirði.............................
enda skal starfrækja safnið i samráði við sýslunefnd 

Suður-Mólasýslu og bæjarstjóm Neskaupstaðar.

8. Til sýslubókasafna og lestrarsala i kauptúnum, gegn
eigi minna tillagi úr sýslusjóði eða sveitarsjóði............

9. Til bókasafnsins íþöku, til bókakaupa ....................
10. Til Hins islenzka bókmenntafélags..................................

enda haldi það áfram útgáfu hins íslenzka forn- 
bréfasafns sem að undanförnu.

11. Til Þjóðvinafélagsins, þar af 5000 kr. með því skil- 
yrði, að félagið gefi út æfisögu Jóns Sigurðssonar ...

12. Til Fornleifafélagsins........................ , ............
13. Til Sögufélagsins, til þess að gefa út alþingisbækur,

landsyfirdóma o. fl..................................................................
14. Til Þorkels Jóbannessonar, til að safna drögum að at- 

vinnusögu lslands.gegn 800 kr. framlagi annarsstaðar að
15. Til Bjöms K. Þórólfssonar, til þess að semja skrá

yfir skjöl, er ísland varða og geymd eru i skjalasöfn- 
um í Kaupmannahöfn, enda fái þjóðskjalasafnið afrit 
af skránni ................................................................................

Flyt ...

6500
2000

8500

2000

3000

3000
1000

7000

1000
200

3400

6800
800

2700

1200

1500

113910
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.
26.

27.
28.

29.
30.

31.

32.

33.

34.
35.

kr. kr.

Flutt
Til útgáfu allt að 20 arka af þjóðsagnasafni Sigfúsar 
Sigfússonar, gegn jafnmiklu framlagi annarsstaðar frá 
Til Rfkarðs Jónssonar, styrkur til útgáfu myndabókar
með verkum hans ...............................................................
Til Fomritaútgáfunnar, 150 kr. á hverja prentaða örk, 
allt að ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Til Leikfélags Reykjavfkur, gegn að minnsta kosti
2000 kr. framlagi úr bæjarsjóði Reykjavikur ............
Til Leikfélags Akureyrar, gegn að minnsta kosti 500
kr. framlagi frá Akureyrarkaupstað..................................
Til Leikfélags ísafjarðar, gegn að minnsta kosti 300
kr. framlagi frá ísafjarðarkaupstað .............................
Til Arndisar Björnsdóttur, til leiklistarnáms erlendis . 
Til Sigrúnar Magnúsdóttur, til leiklistarnáms við leik- 
skóla konunglega lefkhússins f Kanpmannahöfn . ...
Til Páls tsólfssonar, til þess að veita kirkjuorgelleik- 
urum og barnakennurum utan Reykjavikur ókeypis 
kennslu f orgelleik, hljómfræði og söngstjórn í kirkjum
og barnaskólum........................................................................
Til Maríu Markan, til lokanáms í söngleiklist............
Til Árna Kristjánssonar, til þess að fullnuma sig f
pianóleik ................................................................................
Til Karlakórs Reykjavfkur, til söngnáms ....................
Styrkur til skálda og listamanna, þó eigi minna en
500 kr. til hvers ...............................................................
Til Halldórs Kiljans. Laxness, til ritstarfa ....................
Til Þórbergs Þórðarsonar, til þess að safna orðum
úr alþýðumáli, enda sé safnið eign ríkisins.................
Til Finns Sigmundssonar, til þess að semja skrá yfir
fslenzkar rfmur og kanna sögu þeirra.............................
Til Hannesar Þorsteinssonar, til þess að semja æfisögur 
lærðra manna islenzkra á sfðari öldum, enda sé
handritið eign rfkisins að honum látnum....................
Til Sigurðar Nordals, til ritstarfa, 2000 kr. með verð-
stuðulsuppbót .......................................................................
Til Magnúsar Ásgeirssonar, til Ijóðaþýðinga ............
Til Bjarna Sæmundssonar, til fiskirannsókna:
a. Föst laun með dýrtfðaruppbót .............................
b. Til ferða og annara útgjalda við rannsóknirnar...

6800
1200

113910

1500

1500

5000

6000

1500

1000
2000

2000

2000
1500

1300
1000

6000
2000

2400

1500

2000

2800
1500

8000

Flyt ... 166410
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kr. kr.

Flntt ... 166410
36. Til dr. Guðmundar Finnbogasonar, til þess að vinna

að bók um eðliseinkenni fslendinga, lokagreiðsla ... 2000
37. Til Frimanns B. Arngrímssonar, til að safna steinnm

og jarðlegundum og rannsaka, að hverju sé nýtt 1000
38. Til Páls Þorkelssonar, til þess að vinna að málsháttasafni

sinu ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1000
39. Til Guðbrands Jónssonar, til þess að semja íslenzka

miðaldamencingarsögu ....................................................... 1800
40. Til Stúdentaráðs Háskóla fslands, til þess að starf-

rækja upplýsingaskrifstofu .............................................. 1200
41. Til listasafnshúss Einars Jónssonar ............................. 4000
42. a. Til Einars Jónssonar myndhöggvara, 5000 kr. með

verðstuðulsuppbót.............................................................. 6800
enda haÖ hann forstöðu og umsjón listasafns

síns, er sé almenningi til sýnis endurgjaldslaust 4
stundir á viku.

b. Til sama, til aðstoðar...................................................... 1200
8000

43. Til fréttastofu blaðamannafélagsins.................................. 2500
44. Til þess að kaupa Grænlands-bókasafn Einars Bene-

diktssonar handa Landsbókasafni............................. ... 5000
45. Ferðastyrkur til útlanda...................................................... 6000
46. Til Menningarsjóðs (sbr. tekjul. 5. gr. 4.).......... , ... 15000
47. Til þjóðleikhúss (sbr. tekjul. 5. gr. 5.)........................... 75000
48. Þóknun fyrir störf menntamálaráðs fslands (sbr. 1. gr.

laga nr. 7, 12. apríl 1928) .............................................. 3000

Samtals ... 291910

16. gr.
Til verklegra fyrirtækja er veitt:

kr. kr.

1. Til Búnaðarfélags fslands, enda samþykki atvinnu- 
málaráðuneytið fjárhagsáætlun búnaðarþingsins............ 250000

Flyt ... 250000
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Flutt ...
2. Tii tilraunastarfsemi um grasfræ- og hafrasáningu,

alltað... ... ... ... ... ... ... ••• ... ... ...
Styrkur veitist af þessum lið eftir ákvörðun at- 

vinnumálaráðuneytisins i samráði við Búnaðarfélag 
fslands.

3. 't'il sandgræðslu... ... ... ... ... "... ... ... ..
Þar af 5000 kr. til áveitu og sandgræðslu i Meðallandi.

4. Gjöld samkvæmt jarðræktarlögunum .............................
5. Til búfjártryggingarsjóðs fslands .....................................
6. Tillag til Búnaðarbankans:

a. Til byggingar- og landnámssjóðs ... .....................
b. Til bústofnslánadeildar....................................................
c. Til ræktunarsjóðs:

1. Afgjöld þjóðjarða ..................................... 30000
2. Kostnaðartillag............................................ 7000
3. Hluti af útflutningsgjaldi........................... 63000

d. Til lánadeildar smábýla ..............................................

7. Tillag til byggingarsjóða kaupstaða og kauptúna,
samkv. lögum um verkamannabústaði.............................

8. Vegna ráðstafana um tilbúinn áburð .............................
9. Til að rannsaka og gera tillögur um raforkuveitur til

almenningsþarfa utan kaupstaða, gegn fimmtungs fram- 
lagi frá hlutaðeigandi héruðum, allt að..........................

10. Til Garðyrkjufélags fslands:
Laun garðyrkjustjóra ......................................................

11. Til skógræktar:
a. Laun ... ........................................................................

Þar af 600 kr. húsaleiguuppbót til Einars Sæ- 
mundsens.

b. Til skóggræðslu ...............................................................
c. Til Hákonar Á. Bjarnasonar, til skógræktar- og

sandgræðslunáms...............................................................

12. Til dýralækninga:
a. Laun handa 4 dýralæknum .....................................
b. Til Hólmgeirs Jenssonar, lil dýralækninga ............

kr. kr.

250000

10000

40000

- 430000
15000

200000
50000

100000
50000

400090

1 33000
50000

15000

4000

11910

16000

1200
29110

17000
900

17900

1294010Flyt ...
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Flutt ...
13. Til rannsóknastofn í þarfir atvinnnveganna ............
14. Til fjárkláðalækninga .......................................................
15. Til eftirlits með útflntningi & hrossnm ....................
16. Til efnarannsóknarstofn I Reykjavik:

a. Laun forstöðnmanns, ank 258/o af öllum tekjnm 
stofnnnarinnar, 3500 kr., með dýrtiðarnppbót

b. 'l'il aðstoðar... ... ... ... ... ... ... ...
c. Húsaleiga ... ... ... ... ... ... ... ... ...
d. Til ljósa, eldsneytis og ræstingar .............................
e. áhaldakanpa.... ... ... ... ... ... ... ...

17. Til veðnrstofn íslands:
a. Lann forstöðnmanns og fulltrúa .............................
b. Til aðstoðar........................................................................
c. Til veðnrathngana ntan Reykjavikur, áhalda o. fi.
d. Til veðnrskeyta o. fl.........................................................
e. Til loftskeytatækja .......................................................
f. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting .............................
g. Eftirlit með veðnrathngnnarstöðvnm o. fl.................
h. Til að varpa út veðnrskeytnm á erlendum málnm

18. Til landmælinga......................................................................
19. Til Fiskiveiðasjóðs lslands ..............................................
20. Til Fiskifélagsins, enda samþykki atvinnnmálaráðn-

neytið ijárhagsáætlnn fiskiþingsins .............................
Enda sjái það nm á sinn kostnað útgáfn fiskimanna- 

almanaks.
21. Lann yfirmatsmanna o. fl.:

a. 5 fiskiyfirmatsmanna.......................................................
b. Launanppbót fiskiyfirmatsmanna .............................

Af þessari npphæð fá fiskiyfirmatsmennirnir í 
Reykjavik, lsafirði, Akureyri og Seyðisfirði 1500 
kr. hver, fiskiyfirmatsmaðnrinn í Vestmannaeyjnm 
1200 kr. og fiskiyfirmatsmaðnrinn i Reykjavfk 
1000 kr. i rítfé.

c. Lann 4 nllarmatsmanna ..............................................
d. — 6 kjötmatsmanna ..............................................
a. Ferðakostnaðnr yfirmatsmanna .............................

kr. kr.

............ 1294010
2000Q
6000

500

4800
5600
3000
1200
800

15400

14900
12350
10000
11150

800
4000
1400
2000

56600
55000
6000

80000

16600
8200

2200
5000

10000
42000

1575510Flyt ...
Alþt. 1930. A, (42. löggjafarþing). 170
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22

23,
24,

25,

26,

27

28.

29

30.

31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.

41.

42.
43.

kr. kr.

Flntt
Til eftirlits með skipum og bátum og öryggi þeirra:
a. Laun skipaskoöunarstjóra......................................
b. Til skrifstofnkostnaðar, allt að.............................

Til markaðsleitar erlendis ..............................................
Til erindrekstrar i Miðjarðarhafslöndnnnm, gegn tvó-
földu fjárframlagi annarsstaðar að....................................
Til Sambands islenzkra heimilisiðnaðarfélaga ............

Þar af 800 kr. til Geirs Þormars, til að halda nppi 
kennslu og námsskeiðnm i trésknrði á Norðnr- og 
Austnrlandi.
Til Gnðmnndar Jónssonar frá Mosdal, til að halda uppi 
kennslu og námsskeiðnm i trésknrði og heimilisiðnaði 
Til Gnðmnndar Einarssonar myndhöggvara, til þess
að setja npp leirbrennslnverksmiðjn .............................
Til Halldórn Bjarnadóttnr, til þess að vinna að út-
breiðslu og eflingu heimilisiðnaðar .............................
Tií Ingn L. Lárnsdóttnr, til þess að safna fyrirmynd-
nm forns listiðnaðar i söfnnm erlendis..........................
Til Kvenfélags Hvammshrepps i Vik i Mýrdal, til 
þess að halda uppi kennsln i handavinnu kvenna ... 
Til Kvenfélagasambands íslands, til undirbúnings starf-
semi sinni................................................................................
Til sambands norðlenzkra kvenna..................................
Til sambands anstfirzkra kvenna.....................................
Til sambands snnnlenzkra kvenna . ....................
Til Bandalags kvenna ......................................................
Til kvenréttindafélags íslands............................................
Til vörumerkjaskrásetjara ..............................................
Handa Ungmennafélagi Islands, til eflingar iþrótta 
og skóggræðsln ......................................................................

Félagið gefí landsstjórninni skýrsln nm, hvernig 
fénn er varið.
't'il Bandalags skáta... ... ... ... ... ... ... ...
Til Dýraverndnnarfélags íslands, til dýraverndnnar- 
starfsemi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,..
Til Fiskiræktarfélagsins Blöndn, rekstrarkostnað- 
ar, allt að ... ... •• ... ... ... .. ... ...
Lann húsagerðarmeistara......................................................
Til leiðbeiningar nm húsagerð til sveita, á móti bygg-
ingar- og landnámssjóði.......................................................

énda greiðist engin borgnn fyrir leiðbeiningarnar.

1575510

6800
5000

11800
100U0

10000
6000

1000

5000

1800

3000

600

2000
450
450
450
450
500

2000
/

7500

500

1000

500
7800

4000

Flyt ... 1652310
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kr. kr.

Fiutt ... 1652310
44. Til Hjálpræðishersins i Reykjavik, byggingarstyrknr

til gistibúss, siðari greiðsla .............................................. 5000
45. Til mælinga og rannsókna á vatnasvæði Þverár og

Markarfljóts................................................................................ . 10000
46. Til mælinga og rannsókna á vatnasvæði Hornafjarðar-

fljóts og Hólmsár (fyrri greiðsla)...................................... 4000
47. Til ræktunarvegar i Vestmannaeyjnm, síflari greiðsla 6000
48. Til þess að gera laxastiga f Lagarfoss, */» kostnaðar,

dllt aö ••• ••» •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 6000
49. Til að rannsaka til fnllnnstn og gera laxgengan far-

veg Blöndn nndan Enni, ’/» kostnaðar, allt að............ 2000
50. Til Þórðar Flóventssonar, til Ieiðbeiningar nm Iaxa-

og siloogaiklak ••■ ••• ••• • •• ••■ • •• ••• ••• • •• 1800
51. Gjöld vegna laga nm skipnlag bæja og sjávarþorpa... 8000
52. Til vatnsrennslismælinga.................................. ................... 2000

Samtals ... ............ 1697110

17. gr.
Til almennrar styrktarstarfsemi er veitt:

kr. kr.

1. Styrkur til berklasjúklinga .............................................. 800000
Þar af til greiðsln legukostnaðar Eiðs Kvarans er-

lendis, 5 kr. fyrir legndag, þó ekki yfir 1500 kr.
2. Gjöld samkvæmt lögnm nr. 61 1921, nm breyting á

fátækralögnm, 77. og 78. gr............................................... 60000
3. Styrknr til sjúkrasamlaga .............................................. 7000

Af þessum lið má greiða sjúkrasamlagi Hins isl.
prentarafélags styrk i samræmi við styrk til annara
sjúkrasamlaga.

4. Til styrktarsjóðs verkamanna- og sjómannafélaganna
i Hcjrkjflvik• • • ••• ••• ••* ••• ••• »•• ••■ ••• ••• 3500

5. Til sjúkra- og styrktarsjóðs vitavarða............................. 500
6. Til slysatryggingar ............................................................... 10000
7. Til slysavarna, allt að ...................................................... 14000

enda sé stjórnarráðinn send skýrsla nm starfsemina.

Flyt .. • • • • • • 895000
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8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.
21.

Flutt ...
Til að hjálpa nauðstöddum íslendingum erlendis ...
Til bjargráðasjóðs ...............................................................
Tillag til ellistyrktarsjóða.......................................................
Til Stórstúkn íslands, til bindindisstarfsemi ............
Til Rauðakrossfélags Islands ..............................................
Til slysatryggingarsjóðs félagsins Dagsbrúnar
Til sjúkrasjóðs Fellsbrepps ..................................... ...
Til sjúkrasjóðs Hofsbrepps ..............................................
Til styrktar- og sjúkrasjóðs verkakvenuafélagsins
Framsóknar í Reykjavik.......................................................
Til sjúkrasjóðs Félags járnsmiðanema i Reykjavik ... 
Til styrktarsjóðs sjómannafélags Vestmannaeyja . ...
Til sjúkrasjóðs verkamannafélagsins Drifanda i Vest-
mannaeyjum.............................................................................
Til sjúkrasjóðs verkamannafélags Akureyrar ............
Til sjúkrasjóðs verkakvennafélagsins Einingar á Akureyri

Fjárveitingarnar undir 13.—21. tölul. eru bundnar 
þvi skilyrði, að jafnmikið fé að minnsta kosti komi 
annarsstaðar að og að stjórnarráðinu sé send skýrsla 
um starfsemina.

kr. kr.

895000
1000

24000
45000
10000

1000
500
300
400

500
200
500

500
300
150

22.
23.
24.
25.

26.

Til Elliheimilisins Grundar Rvik, byggingarstyrknr ...
Til gamalmennahælis á ísafirði .......................... .'.
Til gamalmennahælis á Seyðisfirði..................................
Tillag til Alþjóðahjálparsambandsins (International
Relief Union) ........................................................................
Til Sesseljn Sigmundardóttur, til þess að koma upp 
heimili fyrir veikluð eða vanrækt börn í samvinnu 
við Barnaheimilisnefnd kirkjunnar...................................

Samtals ...

18. gr.
Til eftirlanna og styrktarfjár er veitt:

10000
1000
1000

1000

5000

997350

kr. kr.
I. Samkvæmt eftirlaunalögnm:

a. Kmbætfasmenn ... ... ... ... ... ... ... ...
b. Embættismannaekkjur og börn .............................
c. Prestsekkjur ...............................................................

36439.64
17457.65 
5977,44

Flyt ... 59874,73
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kr. kr.

Flutt
d. Lifeyrir samkvæmt lögum nr. 49 1923 ............
e. — — — — 51 1921 ............

II. Styrktarfé og eftirlaun, auk lögboðinna eftirlauna:
a. Embættismenn:

1. Til Sigurðar Magnússonar læknis ... 600,00
2. — Sigurðar Kvarans héraðslæknis 405,00
3. — Þorvalds Pálssonar læknis............ 300,00

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. — Rannveigar Tómasdóttur .. ............ 600
9. — Önnu Gunnlaugsson................... 900

10. — Kristbjargar Marteinsdóttur ............ 1200
11. — Kristinar Jacobson ............................. 600
12. — Guðnýjar Jónsdóttur ..................... 400
13. — Kirstinar Þ. Blöndal ..................... 300
14. — Guðlaugar Magnúsdóttur.................... 2000
15. — 2 barna hennar ............................. 200
16. — Rögnu Gunnarsdóttur læknisekkju 600
17. — Jenny Forberg...................................... 600
18. — Ástu Hallgrimsson ............................. 600
19. — Ástu Einarson...................................... 600
20. — Aðalbjargar Sigurðardóttur ............ 1200
21. — Dómhildar Jóhannsdóttur ............ 1200
22. — Önnu Þorgrimsdóttur læknisekkju,

600 kr., auk 100 kr. með hverju 
barni hennar i ómegð .................... 1300

23. — Soffiu Johnsen læknisekkju ............ 500
24. — Kristinar Þórarinsdóttur læknisekkju 400
25. — Sigriðar Blöndal læknisekkju...........  300

Flyt ... 16725

59874,73
2500,00
1000,00

1305,00

1305,00

63374,73

63374,73
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kr. kr.

Flutt 16725 1305,00 63374,73
26. Til Hrefnu Einarsdóttur læknisekkj u,

600 kr., auk 100 kr. með einu barni
í ómegð ............................................ 700

17425,00
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. — Þórðar ólafssonar .................... 370,00
11. — Páls Stephensens............................. 355,00
12. — Helga P. Hjálmarssonar ............ 475,00
13. — Einars Jónssonar, sjá fjárl. 1930 3000,00

8480,25
d. Prestsekkjur:

1. Til Auðar Gisladóttnr .................... 300,00
2. -- Bjargar Einarsdóttur.................... 500,00
3. — Guðrúnar Bjömsdóttur ............ 300,00
4. — Guðrúnar J. Jóhannesdóttur 300,00
5. — Guðrúnar Ólafsdóttur.................... 300,00
6. — Guðrúnar Pétursdóttur ............ 300,00
7. — Guðrúnar Torfadóttur ............ 300,00
8. — Ingunnar Loftsdóttur.................... 300,00
9. — Hlífar Bogadóttur, 300 kr. auk

100 kr. með hverju barni hennar,
sem er i ómegð ... ................... . 600,00

10. — Jóhönnu S. Jónsdóttur ............ 300,00
11. — Kirstinar Pétursdóttur................. 300,00
12. — Sigrúnar Kjartansdóttur ............ 300,00
13. — Steinunnar Pétursdóttur ............ 300,00
14. — RagnhildarGisladóttur fráEyvind-

arhólum.............................................. 300,00
15. — Sigriðar Halidórsdóttur Jónsson 300,00
16. — Guðlaugar Vigfúsdóttur ............ 209,20
17. — Ingibjargar Magnúsdóttur............ 157,90

Flyt ... 5367,10 27210,25 63374,73
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kr.
r

kr.

Flntt ... 5367,10 27210,25 63374,73
18. Til Gnððnnn Jensdóttnr................. 183,04
19. — Gnðrúnar Sigurðardóttnr ............ 181,07
20. — Gnðbjargar Hermannsdóttnr 181,70
21. — Þórunnar Bjarnadóttur ............ 155,56
22. — Gnðrnnar S. Jónsdóttnr ............ 250,00
23. — önnn Stefánsdóttur .................... 200,00
24. — Heign Skúladóttur .................... 227,06
25. — Gnðriðar Ólafsdóttnr.................... 164,26
26. — Gnðrfðar Helgadóttur, ekkjn Jób.

L.L. Jóhannssonar, 132 kr., ank 100
kr.meðhverjnbarnihennariómegð 432.00

27. — Arndisar Pétnrsdóttnr.................... 137,90
28. — Gnðnýjar Þorsteinsdóttur ............ 173,56
29. — Vaigerðar K. Gnðmnndsdóttur frá

Grenivik ...................................... 135,37
30. — Jakobínu Signrgeirsdóttnr frá Borg 157,44
31. — Kamilln Briem ............................. 170,57
32. — Kristinar Jónsdóttur prófastsekkjn

á Brjánslæk..................................... 300,00
8416,63

e. Kennarar, kennaraekkjur og börn:
1. Til önnu Ásmnndsdóttnr ............ 300,00
2. — Guðiangar Zakariasdóttur 360,00
3. — Magnúsar Einarssonar ............ 500,00
4. — Elínar Briem Jónsson .......... 300,00
5. — Steinunnar Frimannsdóttnr 450,00
6. — Þórunnar Stefánsdóttur ............ 400,00
7. — Gnðmnndar Björnssonar............ 150,00
8. — Jóns Strandfelds............................. 150,00
9. — Einars Hávarðssonar ............ 150,00

10. — Elisabetar Jónsdóttnr ............ 300,00
11. — Ragnheiðar Torfadóttnr ............ 400,00
12. — Páls J. Árdals ............................. 800,00
13. — Jóhannesar Sigfússonar ............ 1800,00
14. — Ásdfsar Þorgrimsdóttur 300 kr.,

ank 100 kr. með hverjn barni
hennar í óraegð............................. 700,00

15. — Signrjóns Rögnvaldssonar............ 200,00
16. — Astn Magnúsdóttnr kennaraekkju 200,00

Flyt ...

7160,00

42786,88 63374,73



1360 Þingskjal 518

kr. kr.

Flutt ... 42786,88 63374,73
f. Póstmenn, póstar og ekkjur þeirra:

1. Til Guðm. Kristjánssonar ... ............ 300
2. — Böðvars Jónssonar............................. 300
3. — Þóru Matthfasdóttur .................... 300
4. — Vigdisar Steingrimsdóttur ............ 300
5. — Pórunnar Sigurðardóttur, ekkju

Haildórs Bjarnasonar pósts............ 200
6. — Jens Pórðarsonar ............................. 300
7. — Friðriks Möllers ............................. 1200
8. — Aninu Arinbjarnardóttur ............ 200
9. — Eliesers Eirikssonar .................... 200

10. — Kristjáns Jóhannessonar, Jódisar-
stoðam ••• ••• ••■ ••• ••■ ••• 300

11. — Jóhannesar Pórðarsonar ............ 300
12. — Guðm. Kristjánssonar .................... 300
13. — Stefáns Stefánssonar, Eskifirði ... 600
14. — Friðriks Klemenzsonar ...................... 2000
15. — Óia P. Blöndals ............................. 1800
16. — Kristjáns Blöndals............................. 1000
17. — Böðvars Sigurðssonar pósts 300
18. — Einars Árnasonar, fyrrum pósts ... 200
19. — Steindórs Hinrikssonar pósts 300
20. — Ólafs Ólafssonar pósts.................... 200
21. — Halldórs Benediktssonar pósts ... 200
22. — Ragnheiðar Bjarnadóttur, ekkju

Þorleifs Jónssonar............................. 1000
23. — Friðriks Jónssonar pósts ............ 450
24. — Einars Ólasonar fyrrum pósts ... 300
25. — Þórodds Bjarnasonar pósts............ 600
26. — Sigriðar Guðmundsdóttur, ekkju

Böðvars Þorlákssonar .................... 300
13450,00

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 Gislasonar .................... 2000
6. — Guðmundar Fríðjónssonar ... ... 1500
7. — dr. Helga Péturss ............................. 4000
8. — Kristinar Sigfúsdóttur skáldkonu... 1000

Fiutt ... 16700 56236,88 63374,73-
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kr. kr.

Flntt ... 16700 56236,88 63374,73
9. Til Einars Benediktssonar ... ... ... 4000

10. — Stefáns frá Hvítadal .................... 1200
11. — Jakobs Tborarensens .................... 1200
12. — Signrjóns Friðjónssonar ............ 1000
13. — Guðmundar Kambans .................... 2000
14. — Unnar Benediktsdóttnr skáldkonu 1000

27100,00
h. Ekkjnr og börn skálda og rithöfnnda:

1. Til Jakobinn Pétnrsdóttnr................. 200,00
2. — Gnðrúnar Jónsdóttnr.................... 300,00
3. — Arnbjargar Einarsdóttnr ............ 300,00
4. — Gnðrúnar Signrðardóttnr ............ 300,00
5. — Ólinn Þorsteinsdóttnr.................... 300,00
6. — 1 barns bennar ............................. 100,00
7. — Valgerðar Arnljótsdóttnr ............ 600,00
8. — Eleanor Sveinbjörnsson ............ 1200,00

3300,00
i. Ýmsir starfsmenn og ekkjur:

1. Til Petreu Jónsdóttnr 300 kr., og að
anki 100 kr. með barni hennar,
sem er i ómegð ............................. 400

2. — Kristinar Signrðardóttnr júbil-
Ijósmóðnr.............................................. 500

3. — Matthildar Þorkelsdóttnr júbil-
ljósmóðnr.............................................. 500

4. — Þórdfsar Sfmonardóttur júbilljós-
móðnr .............................................. 500

5. — Jakobinn Sveinsdóttnr júbilljós-
móðnr .............................................. 500

6. — Oddnýjar Gnðmnndsdóttnr, júbil-
ljósmóðnr.............................................. 500

7. — Þórunnar Gfsladóttnr ljósmóðnr ... 500
8. — önnn Þorsteinsdóttur Ijósmóðnr... 400
9. — Kristfnar Jónasdóttnr Ijósmóðnr... 300

10. — Nikólinn Björnsdóttnr Ijósmóðnr... 300
11. — Signrfljóðar Einarsdóttnr Ijósmóðnr 300
12. — Jórnnnar Gnðmnndsdóttnr Ijós-

móðnr ••• ••• ••• !•• ■■• 300
13. — Margrjetar Grimsdóttnr Ijósmóðnr 200
14. — Kristinar Gnðmnndsdóttnr ijósm. 200

Flyt ... 5400 86636,88 63374,73
171Alþt. 1930. A. (42. löggjafarþing).
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kr. kr.

Flutt ... 5400 86636,88 63374,73
15. Til Hólmfriðar Friðfinnsdóltur ljós-

móður ••• ••■ ••• ••• ••• 200
16. — Áslaugar Bjarnadóttur ljósmóður 300
17. — Ingibjargar Jónsdóttur ljósmóður 300
18. — Jakobfnu Jensdóttur .................. 300
19. — Hildar Jónsdóttur ljósmóður 300
20. — Sigurveigar Jónatansdóttur ljós- 

roóður • •• • •• ••• •• ••• ••• 300
21. — Gaðrúnar Guðmundsdóttur ljós- 

roóðnr ■•• ••• ••• ■•• ••• •** 300
22. — Halldórn Metúsalemsdóttur ljós- 

roóðnr ••• ••• ••• ••■ ••■ ••• 300
23. — Jensinu Pálsdóttur ljósmóður 200
24. — Margrétar Jónsdóttur ljósmóður ... 200
25. — Guðrúnar Jónasdóttur ljósmóður 200
26. — Gnðrúnar Magnúsdóttur ljósmóður 200
27. — Gróu Jónsdóttur Ijósmóður........... 200
28. — Þuriðar Jónsdóttur Ijósmóður ... 300
29. — Sigrfðar Narfadóttur .................. 300
30. — Hólmfríðar Björnsdóttur, ekkju 

Guðm. Hjaltasonar.......................... 300
31. — Páls Erlingssonar .......................... 1200
32. — Erlends Zakariassonar.................. 300
33. —- Kristins Jónssonar, vegavinnustjóra 

á Akureyri ................... ........... 300
34. Einars Guðmundssonar, fyrrum 

vegavinnustjóra .......................... 300
35. Guðlaugar Jónsdóttnr, ekkju Jóns 

sildarmatsm. Stetánssonar ........... 200
36. — Jakobs Björnssonar fyrv. sfldar- 

matsmanns .................................. 1600
37. — Gests Guðmundssonar, fyrrum vita- 

varðar •■• ••• ••• ••• ••• ••• 400
38. — Vigfúsar Sigurðssonar, fyrrom vita- 

varðar • ••• ••• ••• •*• *•• 300
39. — Sigfúsar Sigfússonar frá Eyvindará 800
40. Sleinnnnar Sigurðardóttur, ekkju 

Magnúsar Vigfússonar.................. 600

Flyt ... 15600 86636,88 63374,73
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kr. kr.

Flutt ... 15600
41. Til Margrjetar Jónsdóttur, ekkju Þórð-

ar vitavarðar Þórðarsonar ............ 300
42. — Ágústu Ólafsdóttur, ekkju Magnús-

ar Gunnarssonar ............................. 300
43. — Halldóru Pétursdóttur Briem . ... 600
44. — Kristjöuu Benediktsdóttur ........... 400
45. — Bjargar Guðmundsdóttur ........... 400
46. — Guðbjargar A. Þorleifsdóttur i

Múlakoti .............................................. 400
47. — Henriette Kjær.................................... 600
48. — Helgu Oféigsdóttur, ekkju Árna Za-

kariassonar ..................................... 400
49. — Guðrúnar Egilson, 2000 kr„ auk

100 kr. með hverju barni bennar i 
ómegð .............................................. 2400

50. — Guðjóns Guðlaugssonar................... 1200
51. — önnu Bjarnadóttur, ekkju Hjálmars

Lárussonar ............ ... .......... 300
52. — Jóhannesar Jörundssonar hafnsögu-

manns, Hrísey...................................... 300
53. — Halldóru Þórðardóttar................... 600
54. — Vigdisar Bergsteinsdóttur fyrv. spit-

alaráðskonu ..................................... 300
55. — Sigriðar Magnúsdóttur hjúkrunar-

konu....................................................... 500
56. — Jónínu Marteinsdóttur hjúkrunar-

konu....................................................... 300
57. — Guðleifar Erlendsdóttur fyrrv.

hjúkrunarkonu................................... 300
58. — Sigurðar Péturssonar fangavarðar 1000
59. — Ragnheiðar Erlendsdóttur, ekkju

Valdimars Daðasonar tollþjóns ... 300
60. — Susie Briem, ekkju Halldórs Briems 800
61. — Gunnlaugs Indriðasonar veðurfræð-

86636,88 63374,73

28000,00
Á styrkveitingar í II. a.—i. greiðist dýrtiðar- 

uppbót eftir reglum launalaganna.
j. Til ekkju Jóhanns skálds Sigurjónssonar ............
k. Lífeyrir hjónanna á Staðarfelli..................................

III. Dýrtiðaruppbót á fjárhæðirnar i I. og II. a.—i. ...

Samtals

1000,00
3000,00

118636,88
71204,64

253216,25
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19. gr.
Til óvissra útgjalda eru veittar 100000 kr.

20. gr.
Til lögboðinnar fyrirframgreiöslu eru veittar 10000 kr.

21. gr.
Til gjalda ftrið 1931 er veitt:

Samkvnmt 7. gr. ••• ••« ••• ... ••• ••• ••• 1273138,00
,— 8. — • •• .«• • • • • •• ••• ••• ••• 60000,00
— 9. — • • • • • • • • • • •• ••• ••• ••• 229200,00
— 10. — • • • • •• • •» • •• ••• ••• ••• 387300,00
— 11. — A. • •• • •• • •• 833600,00
— 11. — B. ... ... 186000,00

1019600,00
— 12. — • • • • •• • •• ••• ••• ••• 585515,00
— 13. — A. • • • • • • • • • 527300,00
— 13. — B. • • • • • • • • • 1012030,00
— 13. — C. • • • • • • • • • 375200,00
— 13. — D. • • • • • • • • 407500,00
— 13.* — E. • • • « • • • •• 70000,00
— 13. — F. • •• • • • • •• 1628000,00
— 13. — G. • • • • • • ... 281000,00

4301030,00
— 14. - A. • • • 301450,00
— 14. — B. • • • ... ... 1314925,00

1616375,00
— 15. — • • • • • • • •• • • • ••• ••• ••• 291910,00
— 16. — • • • • • • • *• • • • ••• ••• ••• 1697110,00
— 17. — • • • • • • • • • • •• •*• ••• ••• 997350,00
—. 18. — • • • • • • • • • • •• .•• ••• ••• 253216,25
— 19. — • • • • • • • • • 100000,00
— 20. — • • • • • • • ■ • • • • ••• ••• ••• 10000,00

--------------------- kr. 12821744,25

En tekjnr era áætlaðar:
Samkvæmt 2» ••• ■•• ••• ••• ••* ••• ■•• 12500000,00

"■ 3* ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 34600,00
—• • • ••• •• •■• • • • ••• ••• 112000,00

* 5» ••• ••• ••• ••• • • • ••• ••• 170000,00

Tekjnhalli kr.

12816600,00

5144,25
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22. gr.
Stjórninni er heimilt:

I. Að greiða Eimskipafélagi íslands allt að 85000 kr. styrk, ef nanðsyn krefnr.
II. Að greiða að helmingi halla þann, sem veröa kann á tilrannnm Sambands 

isl. samvinnufélaga af að senda frosið kjöt á erlendan markað haustið 1930, 
miðað við verð það, er framleiðendnr fá fyrir saltað kjöt. Tilrannin sé fram-
kvæmd l samráði við landsstjóroina.

III. Að veita styrk i eitt skipti fyrir öll til þess að koma & stofn osta- og smjör- 
búnm, sem nemi allt að ’/< stofnkostnaðar. Styrknrinn sé þvi aðeins 
greiddnr, að fyrirtækið sé fnllbúið til starfræksln.

IV. Að greiða séra Kjartani Helgasyni fyrrv. prófasti i Hrnna fnll prestslann.
V. Að fenginni reynsln, að kanpa 2 snjóbifreiðar, til flntninga á Holtavörðn-

heiði og Fagradal.
VI. Að gefa Árneshreppi eftir helming af 11650 kr. sknld hans við ríkissjóð.

VII. Að gefa Grnnnaviknrhreppi eftir af sknld hans við rikissjóð kr. 262,50 og 
alla ógreidda vexti, gegn þvi að hreppnrinn greiði eftirstöðvarnar, 3000 kr., 
með jöfnum afborgnnnm á næstn 12 árnm.

VIII. Að gefa Gerðahreppi npp sknld hans við viðlagasjóð, að npphæð 37000 kr.
IX. Að láta athnga og gera áætlnn nm endnrbyggingn sjóvaroargarðs á Sigln- 

firði og greiða siðan úr rikissjóði helming kostnaðar við framkvæmd verks- 
ins, gegn jafnmikln frá Siglnfjarðarkanpstað.

X. Að veita Halldóri Arnórssyni nmbúðasmið eftirgjöf á eftirstöðvnm af við- 
lagasjóðsláni, 5500 kr.

XI. Að láta reisa vinnn- og hressingarhæli fyrir 30 berklaveika menn að 
Reykjum i Ölfnsi, og taka til þess lán, allt að 50 þús. kr.

XII. Að veita eftirgjöf á eftirstöðvnm af viðlagasjóðsláni Ostagerðarfélags ön- 
firðinga, kr. 9141,67.

XIII. Að lána Finni Jónssyni málara allt að 10000 kr. til þess að byggja sér 
vinnustofu, gegn tryggingn, er stjórnin teknr gilda.

XIV. Að ábyrgjast allt að 48000 kr. húsakanpalán fyrir kvennaskólt Reykjaviknr, 
gegn þeirri tryggingn, er stjórnin tekur gilda.

XV. Að ganga i ábyrgð fyrir allt að 90000 kr. láni fyrir samvinnnfélag Eskfirð- 
inga, til kanpa á fiskiskipnm, enda nemi lánið eigi meira en •/« af kanp- 
verði skipanna fullbúinna til fiskveiða. Lánið skal tryggt með sjálfskuldar- 
ábyrgð félagsmanna og ábyrgð Eskifjarðarhrepps og Snðnr-Múlasýsln. For- 
stöðnmaðnr félagsins og annar endnrskoðandi sknln samþykktir af rikis- 
stjórninni. Taka verðnr lánið i innlendri lánsstofnnn eða innanlands.

XVI. Að ganga í ábyrgð fyrir allt að 150 þús. kr. láni fyrir samvinnnfélag sjó- 
manna á Aknreyri til kanpa á fiskiskipnm, enda nemi lánið eigi meirn en 
*/t af kanpverði skipanna fnllbúinna til fiskveiða, og greiðist að fnlln á 
10 árnm. Lánið skal tryggt með gagnábyrgð Aknreyrarkanpstaðar, fyrsta 
veðrétti i skiþnnnm og sjálfsknldarábyrgð félagsmanna. Forstöðnmaðnr fé- 
lagsins og annar endnrskoðandi sknln samþykktir af rikisstjórninni. Taka 
verðnr lánið i innlendri lánsstofnnn eða innanlands.



XVII. Að ábyrgjast lán til Síldareinkasöln Islands. Sknln þan lán endnrgreiðast 
að fnllu áðnr en nokkrnm sildareiganda verður greitt meira en 18 kr. á 
tnnnn af saltsfld, að meðtöldn andvirði nmbúða og verknnarkostnaði, eða 
tilsvarandi npphæð fyrir öðrnvlsi verkaða síld. Ábyrgð rfkissjóðs gildir 
til ársloka 1931 og skal aldrei nema hærri npphæð en svo, að bún og 
varasjóðnr einkasölnnnar á hverjnm tíma nemi samtals 500 þús. kr.

23. gr.
Stjórn Landsbankans veitist heimild til að greiða Steinnnni Kristjáns- 

dóttnr, ekkjn Alberts Þórðarsonar bankabókara, 500 kr. 1931, svo og nppbót á 
þá fjárhæð, eftir söinn regln og bankinn veitir hana á lann starfsmanna sinna, 
og að greiða Birni Kristjánssyni nppbót á eftirlann hans, eftir sömn reglu.

Stjórninni er heimilt að greiða Þóru Beck, ekkjn Þórólfs Becks skipstjóra, 
eftirlann eftir svipnðnm reglnm og Eimskipafélag Islands greiðir ekkjnm skipstjóra 
sinna, og sé npphæðin færð á útgerðarreikning Esju.

Stjórninni er heimilt að endnrgreiða Steinþóri Gnðmnndssyni fyrrv. skóla- 
stjóra iðgjöld þan, er hann hefír greitt í lifeyrissjóð barnakennara.

24. gr.
Ef lög þan verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1930 og 

hafa í för með sér tekjnr eða gjöld fyrir rikissjóð, breytast fjárhæðirnar tekjn- 
og gjaldamegin samkvæmt þeim lögnm.

Allar þær fjárveitingar, sem eigi ern ákveðnar i lögnm, öðrum en fjár- 
lögnm, tilskipnnum, konnngsúrsknrðnm eða öðrum gildandi ákvörðnnnm, gilda 
aðeins fyrir fjárhagstimabilið.
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Nd. 519. Tíllaga

til þingsályktnnar nm kanp á sanðnautum.

Frá landbúnaðarnefnd.

Alþingi ályktar að skora á rikisstjórn að gera ráðstafanir til, að keypt 
verði 2—4 sanðnant, og heimila að verja fé úr rikissjóði i þvi skyni.

Ed. 520. Nefndarálit

nm frv. til laga nm lögskráning sjómanna.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin hefír athngað frv. þetta, eftir því sem timi hefír unnizt til, og 
telnr nanðsyn á, að lög sén sett nm lögskráning sjómanna, þar sem telja má
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víst, að breytingar þær á siglingalögunnm frá 30. nóv. 1914, er nú liggja fyrir 
Alþingi, verði samþykktar, en með þeim lögnm verður ákvæðnm um lögskrán- 
ing kippt burtu úr siglingalögunum.

Leggur nefndin því til, að frv. verði samþykkt óbreytt.

Alþingi, 14. april 1930.

Erlingar Friðjónsson, Ingvar Pálmason, H. Steinsson.
form. fnndaskr. og frsm.

Ed. 521. Nefndarálit

um frv. til laga um breyting á vegalögum, nr. 41, 4. júní 1924.

Frá samgöngumálanefnd.

Nefndin leggur til, að frv. verði samþykkt. Aðeins einn nefndarmanna 
(PH) er þó ákveðinn í því að leggja til, að frv. verði samþykkt óbreytt. Hinir 
tveir setja það skilyrði fyrir fylgi sínu við frv. út úr deildinni, að komið verði 
áður til Ed. frv. það um benzinskatt, sem nú liggur fyrir Nd. Einnig hafa þeir 
fleira við frv. að athuga og skrifa þvi undir nál. með fyrirvara.

Alþingi, 14. apríl 1930.

Páll Hermannsson, H. Steinsson,
form. og frsm. fundaskr., m. fyrirv.

Jón Jónsson, 
með fyrirvara.

Ed. 522. Nefndarálit

um frv. til laga um skurðgröfur ríkisins og rekstur þeirra.

Frá meiri hl. landbúnaðarnefndar.

Meiri hl. nefndarinnar er sammála um frv. og leggur til, að það verði 
samþykkt óbreytt.

Alþingi, 14. april 1930.

Jón Jónsson, 
form.

Jónas Eristjánsson, 
fundaskr., frsm.
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Ed. 523. Nefndarálit

um frv. til laga nm viðanka við hafnarlög fyrir Vestmannaeyjar, nr. 60, 10. 
nóv. 1913.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin hefír athngað frv. þetta, og þótt henni dyljist ekki, að hér sé nm 
vernlega mikla npphæð að raeða til hafnarbóta i Vestmannaeyjnm og að gera 
megi ráð fyrir nýjum fjárframlögnm til hafnarinnar á komandi árnm, þá sér 
hún sér ekki fært að leggjast á móti frv. og leggnr til, að það verði samþykkt 
óbreytt.

Alþingi, 14. apríl 1930.

Erlingur Friðjónsson. lngvar Pálmason, H. Steinsson,
form. fnndaskr. frsm.

Sþ. 524. Tillaga

til þingsályktunar um greiðsln á enska láninn.

Flntningsm.: Bjarni Ásgeirsson, Jón Jónsson og Hannes Jónsson.

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að gera allar nanðsynlegar 
ráðstafanir til þess, að hægt sé að greiða að fnlln enska lánið frá 1921 nndir 
eins og heimilt er samkvæmt lánssamningnnm.

Sþ. 525. Þingsályktun

nm samþykki til frestnnar á fnndnm Alþingis samkv. 19. gr. stjórnarskrárinnar. 
(Afgreidd frá Sþ. 14. apríl).

Sameinað Alþingi ályktar að veita samþykki sitt til þess, að fnndnm Al- 
þingis verði frestað frá slðari hlnta aprilmánáðar til 26. júnl 1930.

Ed. 526. Lög

um framlenging á gildi laga nm verðtoll.
(Afgreidd frá Ed. 14. april).

Lög nr. 47, 15. júni 1926, nm verðtoll á nokkrnm vörnm, svo og lög 
nr. 5, 3. aprfl 1928, nm breyting á þeim lögnm, sknlu gilda til ársloka 1931.
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Ed. 527. Lög

um breyting á siglingalögum, nr. 56, 30. nóv. 1914.

(Afgreidd frá Ed. 14. aprii).

1. gr.
32. gr. laganna orðist þannig:
Hafa skal skipstjórí 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. í 4. málsgr. 42. gr. laganna 

falli niður.
3. gr.

176. grein laganna orðist þannig:
Skyldir eru farþegar að fara að öllu eftir fyrirmælum þeim, sem gerð 

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 eintak af lögum þeim, reglugerð- 

um og fyrirskipunum, sem getur i 32. gr., sætir hann allt að 100 króna sektum.

5. gr.
255. gr. laganna orðist þannig:
Vanræki skipstjóri, stýrimaður eða vélstjóri það, sem þeim er boðrð 

i 41.—44. gr. og 48. gr. laga þessara, sbr. 45.-48. gr. sjómannalaganna, um 
skráning i leiðarbók, dagbók eða vélarbók, geymslu þeirra og sýningu, varðar 
það 10—500 króna sektum.

Hafi skipstjóri, stýrimaður eða vélstjóri með vilja rítað rangt leiðar- 
bók, dagbók eða vélarbók, eða ónýtt hana með öllu af ásettu ráði, dregið 
hana undan eða gert ólæsilega, varðar það fangelsi við vatn og brauð eða 
betrunarhúsvinnu allt 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 síðari málsgr. 255. gr., eða 

gegn niðurlagsákvæði 259. gr., eða 1. málsgr. 260. gr. eða gegn 261. gr., þá má 
ákveða i refsidóminum, að dómfelldi ennfremur skuli sviptur rétti til skip- 
stjórnar, um ákveðinn tima eða æfilangt. Skal þá jafnframt taka fram i dómin-

Alþt. 1930. A. (42. löggjafarþing). 172



um, hvort dómfelldi megi gegna stýrimannsstöðu meðan hann er sviptur rétti 
til skipstjórnar.

Dómstóll sá, er dæmir slíkan dóm, skal, svo fljótt sem unnt er, senda 
atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu eftirrit af dóminum, svo og skipstjóra- 
skirteini dómfellda. Ef dómurinn heimilar dómfellda að gegna stýrimanns- 
stöðu, lætur ráðuneytið honum í té stýrimannsskirteini þar að lútandi.

Þegar tvö ár að minnsta kosti ern liðin frá dómsuppsögn, og sérstakar 
ástæður mæla með þvi, getur konnngur, eftir tillögum atvinnu- og sam- 
göngumálaráðuneytisins, veitt dómfellda aftur rétt til skipstjórnar, enda þótt 
sá timi, sem til er greindnr i dóminum, sé eigi liðinn.

7. gr.
279. gr. laganna orðist þannig:
Yfirsjónir þær, sem ræðir um i 258. gr. og i 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 umsagnar, 
áður en málshöfðun er ákveðin. Sé um algerðan skiptapa að ræða, hafi skip 
steytt grunni og orðið að leita hjálpar annara, eða bafi annað sjóslys orðið, 
er manntjón hlauzt af eða annað verulegt tjón, má eigi fella niður málssókn 
fyrr en leitað hefir verið umsagnar atvinnu- og samgöngumálaráðuueytisins.

8. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1931.
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Ed. 528. Sjómannalög

(Afgreidd frá Ed. 14. april).

I. KAFLI.

Um ráðningarsamning akipstjóra.

1- gr.
Útgerðarmanni ber að sjá um, að gerður sé skriflegur samningur við 

skipstjóra um ráðningarkjör hans.

2. gr.
Sé eigi annað ákveðið í samningnum um lengd ráðningartimans, 

getur hvor aðili um sig sagt samningnum upp, með þriggja mánaða fyrirvara, 
og sé ráðningu þá slitið í íslenzkri liöfn, er skipið kemur i til fermingar eða 
affermingar. Þó er skipstjóra rétt, eftir 18 mánaða starfstíma á skipinu, að
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segja ráðningarsamningi sínum upp, með 3 mánaða fyrirvara, til ráðningar- 
slita í fermingar- eða affermingarhöfn erlendis.

3. gr.
Útgerðarmaður getur vikið skipstjóra úr stöðu hans hvenær sem er.
Sé honnm vikið úr stöðu, áður en ráðningartími hans er úti, og án þess, 

að heinnld sé til þess samkv. 4. og 5. gr., þá á hann rétt á bótum fyrir tjón 
það, er frávikningin bakar honum.

Sé annað eigi sannað um upphæð tjónsins, á hann rétt á þriggja mán- 
aða kaupi, og auk þess ferðakostnaði og fæðispeningum til hafnar þeirrar, er 
ráðningu skyldi slitið í samkv. samningnum, eða til íslenzkrar hafnar, hafi 
honum verið vikið úr stöðu erlendis, og komi ákvæði 2. gr., um ráðningarslit 
i íslenzkri höfn, til greina.

4. gr.
Sé skipstjóra vikið úr stöðu sinni sakir veikinda eða meiðsla, er gera 

hann óhæfan til skipstjórnar, á hann rétt á þriggja mánaða kaupi frá 
ráðningarslitum.

Eigi hann sjálfur sök á veikindunum eða meiðslunum, eða hafi hann 
leynt þeim, er hann réðist á skipið, á hann eigi rétt á kaupi lengur en hann 
gegnir starfi sínu.

5- gr-
Sé skipstjóra vikið úr stöðu sinni vegna ódugnaðar, óráðvendni eða 

vegna stórkostlegra yfirsjóna eða hirðuleysis við starf hans, á hann ekki rétt 
á kaupi lengur en hann gegnir starfi sínu.

6. gr.
Fárist skip, eða verði það fyrir sjótjóni og sé dæmt óhætandi eða verði af 

óviðráðanlegum ástæðum tekið úr þjónustu útgerðarmanna um ófyrirsjáanleg- 
an tima, er ráðningu skipstjóra þar með slitið, sé eigi annað ákveðið í samningi. 
Skipstjóri er þó skyldur til að dvelja á staðnum, þar til skipverjum, skiþi og 
farmi liefir verið ráðstafað, og á hann rétt á kaupi þann tíma og dvalarkostnaði.

Um rétt skipstjóra til ferðakostnaðar heim til sín, kaups og fæðispen- 
inga á heimleið og bóta fyrir muni, er farizt hafa, fer eftir þvi, sem ákveðið 
er um skipverja í 41. gr.

7. gr.
Um kaupgreiðslu, er skipstjóri deyr, um umönnun hans og heimsend- 

ingu, er sjúkdóm ber að höndum, um greftrun hans og meðferð eftirlátinna 
muna hans fer eftir því, sem ákveðið er um skipverja í 24. og 28.—30. gr.

8. gr.
Sé skipstjóra heitið hluta af farmgjaldi eða afla skips eða af öðrum tekj- 

um af ferðinni eða af ágóða útgerðarmanns af útgerðinni, og ráðningu er slitið, 
áður en ferðinni er lokið eða reikningsárið er liðið, þá á hann rétt á að fá 
svo mikinn hluta þessarar þóknunar, sem svarar til aflafengs hans, ef um hluta



af afla er að ræða, ella til starfstíma hans, að tiltölu við ferðina alla eða reikn- 
ingsárið allt.

Eigi skipstjóri samkv. 3., 4. eða 6. grein rétt á kaupi fyrir lengri tíma 
en hann gegnir starfi sinu, eða sé kaupgjald reiknað eftir 7. sbr. 24. gr., skal 
þóknun sú, sem ræðir um i 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 sjódójns.
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II. KAFLI.

Um skiprúmssamning skipverja.

í. Um samningsgerðina.

9. gr.
Skipstjóri ræður fyrir hönd útgerðarmanns stýrimann, vélstjóra og 

aðra skipverja og segir þeim upp.
Skipstjóri skal, ef því verður við komið, ráðgast við yfirvélstjóra um 

ráðningu þeirra skipverja, er starfa við vélgæzluna.
Skipstjóri má eigi ráða neinn mann á skip, er hann veit, að ráðinn er 

annarsstaðar.
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 vélgæzlu, þeir sem yngri eru en 16 ára.

11. gr.
Sérhver skipverji, sem ráðinn er á skip, stærra en 12 smál. brúttó, skal 

liafa sjóferðabók eða sjóferðavottorð. Skipstjóri geymir sjóferðabækur eða 
sjóferðavottorð skipverja, meðan skipverji er i skiprúminu.

Sérhver samningur um ráðningu í skiprúm á skipi, sem stærra er en 
12 smálestir brúttó, skal gerður skriflega. Skal hann skráður á skipshafnar- 
skrá og báðir aðilar undirrita hann í skipshafnarskránni. í samningnum skal 
meðal annars greina:
1. fullt nafn skipverja, fæðingarár og dag, fæðingarstað og heimili,
2. stöðu hans á skipinu,
3. ferð þá eða timabil, sejn skipverji er ráðinn til, hvar ráðningu skuli slitið 

og uppsagnarfrest, sé um það samið,
4. umsamið kaup, og sé það ákveðið í einu fyrir ferðina, þá hve lengi búizt 

er við að sú ferð standi yfir,
5. umsamið kaup fyrir aukavinnu eða eftirvinnu,
6. önnur hlunnindi, er skipverji kann að vera ráðinn fyrir.

Þegar skipverji er ráðinn á skip, skal skipstjóri afhenda honum við- 
skiptabók, skipverja að kostnaðarlausu. T viðskiptabók skal skiprúmssamn-
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wgurinn skráður, svo og það, hvenær skipverji kemur í skiprúm eða fer úr 
því, uppsögn á samningi, og hvenær hún fer fram, greiðslur allar á kaupi, 
aflahlut eða annari þóknun. Sé vísað til kaupgjaldsskrár i skiprúmssamningi, 
skal skipstjóri sjá um að eftirrit af skránni sé á skipinu, til afnota fyrir 
skipverja.

I viðskiptabók skulu vera prentuð ákvæði laga og reglugerða, er mestu 
varða fyrir sjómannastéttina.

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið setur nánari reglur um gerð 
viðskiptabóka, svo og sjóferðabóka og sjóferðavottorða.

2. Um ráðningartímann.

12. gr.
Sé skipverji ráðinn um ákveðinn tíma, eða með tilteknum uppsagnar- 

fresti, en eigi ákveðið hvar hann fari af skipi, og endi ráðningartiminn með- 
an skip er í ferð, þá skal samningurinn gilda þar til skipið kemur til hafnar, 
þar sem ferma skal það eða afferma.

13. gr.
Sé eigi annað ákveðið um lengd ráðningartimans, getur hvor aðili um 

sig sagt samningnum upp, þannig, að skipverji fari úr skiprúmi á ráðmngar- 
stað eða i höfn, er ferma skal eða afferma skipið i. Sé skipverji islenzkur og 
ráðinn á skipið í íslenzkri höfn, geta aðilar þó aðeins sagt samningi upp, þannig 
að skipverji fari úr skiprúmi í islenzkri fermingar- eða affermingarhöfn.

Uppsagnarfrestur á skiprúmssamningi stýrimanna og vélstjóra skal 
vera einn mánuður, ef öðruvísi er ekki um samið, en 7 dagár á öðrum skiprúms- 
samningum, nema á íslenzkum fiskiskipum 1 dagur.

14. gr.
Sé skipvérji ráðinn um ákveðinn tima eða til ákveðinnar ferðar, og 

verði hann kyrr á skipinu, eftir að ráðningartíminn er liðinn eða ferðinni 
lokið, en eigi gerður nýr samningur, þá getur hvor aðila um sig sagt samningnum 
upp, samkvæmt 13. gr.

15. gr.
Skipverji, sejn verið hefir i skiprúmi i 1% ár frá þvi ráðningarsamn- 

ingur síðast var gerður við hann, getur, enda þótt öðruvísi sé inn samið, og 
þrátt fyrir ákvæði 13. gr. um brottför úr skiprúmi í islenzkri höfn, farið úr 
skiprúmi í fermingar- eða affermingarhöfn skipsins, hafi hann áður sagt skip- 
rúmssamningnum upp með þeim fyrirvara, sem greinir í 2. málsgr. 13. gr.

16. gr.
Skipverja, sem rétt hefir til að fara úr skiprúmi samkv. samningí 

eða samkvæmt ákvæðum þessa kafla, skal þó skylt að vinna nauðsynleg
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störf á skipinu, sé þess krafizt, þó eigi lengur en í 2 daga, eða ef skipið er 
seglskip, í 4 daga, frá því 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 og 
dvalarkostnaði þann tima.

17.
Ef lög eða yfirvöld i erlendri höfn, þar sem skipverji skyldi fara úr 

skiprúmi, banna honum landsvist eða heimta þær tryggingar fyrir landsvist- 
arleyfi hans, er hann eigi getur sett, skal honum skylt að gegna áfram stöðu 
sinni á skipinu, þar til það kemur til liafnar, se.m hann getur farið úr 
skiprúmi i.

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 þjón- 
ustu hans á skipinu lýkur, eða sé hann skráður úr skiprúmi, þá til afskrán- 
ingardags og að honum meðtöldum, enda hafi hann eigi áður misst rétt til 
kaups vegna sjúkleika eða af öðrum ástæðum.

Skipverji á ekki rétt á kaupi um þann tíma, er hann hliðrar sér ólög- 
lega hjá að inna störf sín af hendi.

Þurfi að reikna kaup fyrir mánuð eða brot úr mánuði, telst mánuður- 
inn 30 dagar.

19. gr.
Greiðslu á kaupi getur skipverji einungis krafizt, þegar skipið er í 

höfn, og aðeins einu sinni á viku.
Kaupið greiðist i peningum, hafi skipverji ekki óskað að fá það greitt 

iheð ávísun á útgerðina. Greiðslu má krefjast í mvnt þeirri, sem gjaldgeng 
er á greiðslustaðnum, með þvi gengi, er bankar þar þá greiða fyrir mynt þá, 
sem kaupið er talið í í samningnum.

Ef íslenzkur skipverji, sem staddur er erlendis, óskar að senda kaup 
sitt heim til íslands, eru íslenzkir ræðismenn skyldir til að veita honum að- 
stoð til þess ókeypis. Rikissjóður ábyrgist peningasendingar þessar. Atvinnu- og 
samgöngumálaráðuneytið setur nánari reglur um peningasendingar skipverja.

20. gr.
Skipverji getur krafizt þess, að % hlutar af ógreiddu kaupi hans séu 

greiddir nafngreindum manni eftir ávisun.
Ávísanagreiðslur má eigi stöðva né lækka án samþykkis skipverjans 

fyrr en ráðningu hans er slitið, nema svo sé, að sá hluti kaupsins, er eígi var 
ávisað, hrökkvi eigi fyrir greiðslum á sektum, er skipstjóri hefir lagt á hann 
samkv. lögum þessum, skaðabótakröfum, er útgerðin á á hendur honum og
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rísa af starfi lians á skipinu, og kröfum yfirvalda á hendur lionuni, sem út- 
gerðarmanni að lögum er skylt að trvggja með þvi 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.
Sé samið um ákveðna upphæð i kaup fyrir ferðina, skal farið eftir á- 

ætlun þeirri um lengd ferðarinnar, sem gerð er i viðskiptabókinni, ef reikna 
þarf kaup eftir timalengd.

Standi ferðin lengur yfir en áætlað var, er skipverji réðist á skipið, á 
hann rétt á tiltölulegri viðbót við kaupið, sé eigi öðruvisi um samið. Standi ferðin 
skemur yfir, á hann allt að einu rétt á hinu umsamda kaupi að fullu.

23. gr.
Fækki skipverjum meðan ferð stendur yfir, skal kaup það, er við það 

sparast, meðan skipið er i hafi, skiptast milli þeirra, sem eftir eru, að tiltölu 
við aukna vinnu hvers þeirra um sig, hafi þeir eigi fengið hana greidda með 
borgun fyrir yfirvinnu.

24. gr.
Deyi skipverji, telst kaup hans til dánardags, og að þeim degi með- 

töldum, enda hafi hann eigi áður misst rétt til kaups, vegna sjúkleika eða 
af öðrum ástæðum.

Sé skipverji íslenzkur, og hafi hann verið i þjónustu útgerðarmanns- 
ins i siðustu sex mánuði áður en hann dó, skal útgerðarmaður greiða ekkju 
hans eða ólögráða börnum viðbótarkaup um einn mánuð.

Hverfi skip, og verði eigi uppíýst, hvenær það fórst, skal kaupið reikn- 
ast eins og dauða skipverja hefði að höndum borið, er sá timi var liðinn, sem 
skip slikt sem þetta þurfti á þeim tíma árs til ferðar sinnar til ákvörðun- 
arstaðar sins, 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 fé eigi afturkræft, ef svo er, að ráðn- 
ingu skipverja sé slitið af þeim ástæðum einhverjum, sem ræðir um í 24. gr., 1. 
málsgr. 32. gr., 34. eða 38—41. gr.

4. Um umönnun skipverja í veikindum og útför hans.

26. gr.
Skipverji er skyldur til að láta Iækni rannsaka heilsufar sitt, ef skip- 

stjóri krefst þess, enda sé það gert skipverja að kostnaðarlausu.
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Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið getur með reglugerð skipað 
fyrir um læknisskoðun skipverja.

27. gr.
Veikist skipverji eftir að hann er kominn i skiprúm eða slasist, skal skip- 

stjóri sjá um, að hann fái nauðsynlega umönnun á skipinu eða i landi, þar með 
talið fæði, hjúkrun, læknishjálp og lyf, og húsnæði, sé hann utan heimilis síns.

Ef ástæða er til að ætla, að skipverji sé haldinn sjúkdómi, sem hætta 
stafar af fyrir aðra menn á skipinu, skal skipstjóri, svo fljótt sem auðið er, 
láta lækni skoða sjúklinginn. Sé eigi öruggt, að verjast megi smithættu á 
skipinu, skal skipstjóri láta flytja sjúklinginn í land.

Geti sjúkur skipverji eigi sjálfur gætt muna sinna, skal skipstjóri ann- 
ast um þá.

Sé skipverji skilinn sjúkur eftir erlendis, skal skipstjóri fela hánn um- 
sjá islenzks ræðismanns, eða sjá honum sjálfur fyrir góðri umönnun, ef ræð- 
ismaður 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.
Sé skipverji veikur eða slasaður, er ráðningu hans er slitið, á hann 

rétt á að útgerðarmaður kosti umönnun hans í veikindunum, i allt að sex 
vikur, eða i allt að tólf vikur, sé skípverji íslenzkur og njóti umönnunar er- 
lendis. Þetta timabil telst frá því að skipverji er skráður úr skiprúmi, eða 
frá því skipið lét úr höfn, hafi hann eigi verið skráður úr skiprúmi. Sé ís- 
lenzkur skipverji skilinn eftir erlendis, á hann auk þess rétt á ferðakostnaði 
og fæðispeningum til heimilis sins hér á landi. Sé 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 réðist á skipið, skal hann sjálfur bera kostnaðinn við 
umönnun sina vegna veikindanna, bæði áður en ráðningu var slitið og eftir, 
og ferð sina heim, og má þá draga kostnað þann, sem útgerðarmaður hefir 
haft af þessu, frá kaupi skipverjans.

Sé ráðningu skipverja, sem haldinn er smitandi berklaveiki, slitið, 
greiðir rikissjóður kostnað þann við umönnun hans og heijnferð, sem út- 
gerðarmaður skyldi greiða samkv. annari málsgr. þessarar greinar.

Sé ráðningu islenzks skipverja, sem haldinn er smitandi kynsjúkdómi, 
slitið erlendis, greiðir rikissjóður kostnaðinn við umönnun hans vegna veik- 

’indanna, eftir að ráðningu hans var slitið.

29. gr.
Deyi skipverji, skal skipstjóri gera útför hans sæmilega og tilkynna 

vandamönnum hans látið.
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Skipstjóri skal í votta viðurvist láta gera skrá yfír muni hins látna, 
sem á skipinu eru. Deyi skipverji erlendis, skal skipstjóri afhenda næsta 
ræðismanni islenzkum skrá þessa. Reynist vandkvæði á að geyjna muni þessa 
á skipinu, skal skipstjóri annaðhvort afhenda ræðismanni þá eða selja þá 
með sem heppilegustum hætti.
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30. gr.
Deyi skipverji af sjúkdómi, slysum eða meiðsluni og útgerðarmenn áttu 

að kosta umönnun hans, þá skulu þeir og kosta útförina.
Deyi íslenzkur skipverji á þeim tíma, að rikissjóði bar að greiða kostn- 

aðinn við umönnun hans, ber ríkissjóði einnig að greiða útfararkostnað hans.

31. gr.
Verði skipstjóri að skilja veikan eða slasaðan skipverja eftir erlendis 

i uxnsjá ræðismanns, er honum skylt að setja trvggingu fyrir kostnaði þeim 
við umönnun 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 i um- 
sjá hans.

Geti skipstjóri eigi fengið aðstoð islenzks læðismanns og verði þvi að 
greiða kostnað við umönnun íslenzks skipverja vegna veikinda, er útgerðar- 
manni eigi bar að greiða, getur hann krafizt þess, að það fé sé endurgreitt 
sér úr ríkissjóði.

Ákvæði næstu málsgr. hér að framan gilda einnig um kostnað vegna 
erlends skipverja, enda færi skipstjóri sönnur á það jneð læknisvottorði, að 
nauðsynlegt hafi verið að flytja skipverjann í land, annaðhvort sjálfs hans 
vegna eða vegna annara manna á skipinu, og að heilsufari hans hafi i engu 
verið áfátt, er hann réðist á skipið.

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið setur nánari reglur um umönn- 
un, greftrun og heimsendingu skipverja samkv. lögum þessum.

5. Um rétt skipstjóra til að víkja skipverja úr skiprúmi.

32. gr.
Sé skipverji eigi vinnufær um lengri tíma vegna veikinda eða slysa, 

eða sé hann haldinn sjúkdómi, er hætta stafar af fyrir aðra menn á skipinu, 
þá getur skipstjóri vikið honum úr skiprúmi. A skipverji þá rétt á fullu 
kaupi sínu þar til ráðningu er slitið, og auk þess í einn mánuð frá ráðning- 
arslitum, sé hann stýrimaður eða vélstjóri, eða í 7 daga, sé hann í annari 
stöðu á skipinu.

Sé skipverji sjálfur valdur að veikindunum eða slysinu, eða hafi hann 
leynt þeim, er hann réðist á skipið, á hann rétt á kaupi aðeins fyrir þann
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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 láta úr 

höfn, eða ráða verður annan mann i hans stað,
3. ef hann verður sekur um mikil afglöp i starfi sínu, svo sem það, að ó- 

hlýðnast hvað eftir annað skipunum yfirmanna sinna, að beita ofbeldi 
við yfirmenn sína, að misþyrma öðrum mönnum á skipinu, eða er hvað 
eftir annað drukkinn við störf sin,

4. ef hann verður sekur um þjófnað eða annan meiri háttar glæp, ef hann 
leynir manni á skipsf jöl, eða tollskyldum varningi, eða þeim varningi, sem 
útflutningsbann er á á fráfararstað skipsins eða innflutningsbann á á- 
kvörðunarstað þess,

5. ef hann ber ágreining, sem rís af starfi hans á skipinu, undir erlend 
stjórnarvöld.

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 rétt á 
kaupi lengur en hann gegndi starfi sinu.

34. gr.
Ef skipverja er vikið úr skiprújni, áður en ráðningartimi hans er lið- 

inn og án þess að heimild sé til þess i 32. eða 33. gr., þá á hann rétt á ferða- 
kostnaði til þeirrar hafnar, er ráðningu skyldi slitið i samkv. samningnum, 
eða til islenzkrar hafnar, ef ákvæði 13. gr. um ráðningarslit í íslenzkri höfn 
eiga við. Ennfremur á hann rétt á kaupi meðan á ferðinni stendur, þó eigi 
skemmri tíma en uppsagnarfresti þeim nam, sem hann átti kröfu til.
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&. Um rétt skipverja til að krefjast lausnar úr skiprúmi.

35. gr.
Ef skipverji sannar, að hann eigi kost á að verða skipstjóri, stýrimað- 

ur eða vélstjóri, eða að hann eigi kost á æðri stýrimanns- eða vélstjórastöðu 
en hann þá er í, eða að ástæður hans hafi breytzt svo frá þvi hann réðist á 
skipið, að það sé velferðarmál fyrir hann að geta losnað úr skiprúminu, þá 
á hann rétt á að krefjast lausnar, ef hann fær annan dugandi mann i sinn 
stað, og auki það ekki útgerðarmanni kostnað.

Þegar þannig stendur á, á skipverji aðeins rétt á kaupi fyrir þann 
tíma, sem hann er í skiprúminu.

36. gr.
Ef illkynjuð farsótt geisar á áætlunarstað skipsins, og fái skipverji eigi
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vitneskju um það fyrr en eftir að hann réðist á skipið, þá er honum rétt 
að krefjast lausnar úr'skiprúmi þegar í stað, ef ferð er eigi hafin, en ella i 
fyrstu höfn, er skipið kemur í, eftir að hann fékk vitneskju um þessi atvik. 
Kaup tekur hann þá aðeins til þess tima, er hann gengur úr skiprúminu.

Sama gildir, ef það kejnur í ljós eftir að skipverji réðist á skipið, að 
hætta er á að skipið verði hernumið eða verði fyrir tjóni af hernaðarvöldum, 
eða þess háttar háetta eykst til muna, frá því sem áður var.

37. gr.
Ef skipverji er ráðinn til ákveðinnar ferðar og ferðinni er breytt til 

muna, á hann rétt á að krefjast lausnar úr skiprúmi þegar í stað, ef 
ferð er ekki hafin, en ella i fyrstu höfn, er skipið kemur í, eftir að hann fékk 
vitneskju um breytinguna.

Skipverji, sem fer úr skiprúmi af því að ferð skipsins var breytt, á 
rétt á kaupi, ferðakostnaði og fæðispeningum til ráðningarstaðarins, fari hann 
úr skiprúmi áður en ferð var hafin, en ella til þess staðar, er ráðningu skyldi 
slitið á samkvæmt samningnum.

38. gr.
Ef skip er óhaffært eða ibúðir skipverja bersýnilega heilsuspillandi, 

og skipstjóri bætir eigi úr þessu, eða ef skipstjóri neitar að láta skoða skipið 
samkvæmt 59. gr., þá á skipverji rétt 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 honum, eða aðrir menn 

hafi misþyrmt honum á skipinu og skipstjóri eigi veitt sér vernd, þó þess væri 
beiðst, eða hann sannar, að skipstjóri láti hann eigi fá sæmilegt fæði, þá á hann 
rétt á að krefjast lausnar úr skiprúmi, og fer þá um greiðslu á kaupi, 
ferðakostnaði og fæðispeningum svo sem segir i 34. gr.

40. gr.
Ef skip missir rétt til að sigla undir íslenzkum fána, eiga skipverjar 

rétt á að kref jast lausriar úr skiprúmi, og fer þá um greiðslu á kaupi, ferðakosnaði 
og fæðispeningum svo sem segir í 34. gr.

Eigi heimilar það skipverja að krefjast lausnar úr skiprúmi, þó skip- 
stjóraskipti verði á skipinu, eða skipti verði á útgerðarmanni.

7. Um slit skiprúmssamnings, er skip verður fyrir sjótjóni.

41. gr.
Farist skip, eða verði það fyrir sjótjóni og sé dæmt óbætandi eða verði af 

óviðráðanlegum ástæðum tekið úr þjónustu útgerðarmanna um ófyrirsjáanleg- 
an tíma, er skiprúmssamningi slitið, nema öðruvísi sé um samið. Skipverja er 
þó skylt að taka þátt í björguninni og að vera viðstaddur, er sjóferðaskýrsla er
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tekin, og á hann rétt á kaupi og dvalarkostnaði þann tima, er hann þarf að 
bíða á staðnum þess vegna eða hann þarf að híða eftir ferð heimleiðis.

Ef skiprúmssamningi íslenzks skipverja er slitið erlendis af þeim sök- 
um, er segir i fyrstu málsgrein þessarar greinar, á hanu rétt á ferðakostnaði 
og fæðispeningum til heimilis sins hér á landi, og greiðist kostnaður þessi úr 
rikissjóði. Auk kaups þess, er skipverji á rétt á samkvæmt fyrstu málsgrein 
þessarar greinar, á hann og rétt á kaupi jneðan hann er á heimleið, þó eigi 
fyrir lengri tima en tvo mánuði, sé hann stýrimaður eða vélstjóri, og eigi 
fyrir lengri tima en einn mánuð, sé hann í lægri stöðu á skipinu. Skipverja 
er skylt að ganga i skiprúm á öðru skipi, samkvæmt ákvæðum 2. málsgrein- 
ar 28. gr., og á hann þá eigi rétt á kaupi frá útgerðarmanni skips þess, er fórst, 
fyrir þann tima, sem hann er í hinu skiprúminu.

Bætur fyrir eignir islenzkra skipverja, þær er farizt hafa við slysið, er 
útgerðarmanni skylt að greiða samkvæmt reglum, er atvinnu- og samgöngu- 
málaráðuneytið setur.

Eigi skipverji samkv. 32., 34. eða 37.—41. gr. rétt á kaupi fyrir lengri 
tima en hann gegnir starfi sínu, eða sé kaupgjald reiknað samkv. 24. gr. og 
hafi honum verið heitið einhverri slikri 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.

8. Um eríenda skipverja.

42. gr.
Konungur getur ákveðið, að erlendir skipverjar á islenzkum skipum 

skuli njóta hlunninda þeirra, er íslenzkum skipverjujn eru veitt í 28. og 41. 
grein, enda njóti þá islenzkir skipverjar sama réttar rnn þessi efni sem inn- 
lendir i heimalandi liinna erlendu skipverja.

9. Um misklíðir út af ráðningunni.

43. gr.
Ef skipverji er óánægður með reikningsgerð skipstjóra* þá á hann rétt 

á að lögskráningarstjóri rannsaki reikninginn, hvort sem skipverji er skráð- 
ur úr skiprúmi eða eigi.

Ef skipið er statt erlendis og ágreiningur ris milli skipstjóra og skip- 
verja út af reikningsgerð skipstjóra eða starfi skipverja, skal leggja þann á- 
greining undir úrskurð þess ræðismanns islenzks, er fyrst næst til.

Báðum aðiljum er skylt að hlita úrskurði ræðismannsfns, þar til unnt 
er að leggja jnálið fyrir islenzka dómstóla.
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III. KAFLI.

Um skipsstörfin.

1. Um yfirmenn skipsins.

44. gr.
Skipstjóri hefir í öllum efnum hið æðsta vald á skipinu.

45. gr.
Það er skylda stýrimanns einkanlega að vera skipstjóra til aðstoðar 

við siglinguna og mælingar þær og reikninga, er þar að lúta, svo og við bók- 
un i leiðarbók eða dagbók skipsins. Hann skal og líta eftir öðrum skipverj- 
um, eftir skipinu sjálfu, áhöldum þess og útbúnaði, að svo miklu leyti, sem 
annað eigi leiðir af ákvæðum 47. greinar. Hann skal sjá um nauðsynlega skrá- 
setningu á farmi, sem fer í skip eða úr skipi, lita eftir fermingu og afferm- 
ingu og búlkun farms og vista.

Riti stýrimaður leiðarbók eða dagbók, ábyrgist hann, að rétt sé ritað.

46. gr.
Ef skipstjóri forfallast eða sé hann fjarverandi, og beri eitthvað það 

að liöndum, sem hann hefir enga fyrirskipun gert um, skal stýrimaður, eða 
sá þeirra, sem æðstur er, ráða fram úr þvi, er eigi má fresta.

Deyi skipstjóri eða verði hann óhæfur til skipstjórnar eða víki hann 
úr stöðu sinni, kemur stýrimaður, eða sá þeirra, sem æðstur er, i hans stað, 
þar til nýr skipstjóri tekur við skipstjórn.

47. gr.
Það er skylda vélstjóra einkanlega að stjórna vélgæzlunni. Hann ber 

ábyrgð á rekstri, meðferð og viðhaldi vélarinnar og leiðslum þeim og útbún- 
aði, sem til hennar heyra, svo og þess hluta af bol skipsins, sem lykur um 
katla og vélarúm, ásamt tilheyrandi kolabyrgjum, vatnsgeymum og ásgöng- 
um. Hann litur eftir eldsneytisforða skipsins og öðrum vélarnauðsynjum, 
veitir þeim móttöku og athugar magn þeirra og gæði. Hann litur ennfremur 
eftir vélgæzlumönnum skipsins og vistarverum þeirra.

Vélstjóri skal tafarlaust tilkynna skipstjóra, ef hann verður var við 
galla á þeim hlutum skips, eða á áhöldum þeim eða útbúnaði, er nefndur er 
hér að framan.

Vélstjóri ritar i vélarbók og ábyrgist að rétt sé ritað.

48. gr.
Ef vélstjórar eru fleiri en einn á skipi, ber yfirvélstjóri ábyrgð á vél- 

gæzlunni í heild sinni. Hann skiptir verkum milli hinna vélstjóranna.
Ef yfirvélstjóri forfallast eða sé hann fjarverandi og beri eitthvað það
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að höndum, sem hann liefir enga fyrirskipun gert um, skal sá hinna vélstjór- 
anna, sem æðstur er, ráða fram úr þvi, sem eigi má fresta.

2. Almennar starfsskyldur.

49. gr.
Skipstjóri og aðrir yfirmenn skulu koma sómasamlega fram við undir- 

menn sina. Likamlegri refsingu má aldrei beita.
Allir skulu skipsmenn hegða sér sómasamlega, kurteislega og friðsam- 

lega 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 sér skilja með skýrum svörum, að hann hafi skilið skipunina.

50. gr.
Skipverji skal hlýða skipunum yfirboðara sinna, er að starfinu lúta, 

vera umhyggjusamur um skip og farm og yfirleitt vinna störf sin með á- 
huga og trúmennsku.

Tjón það, er skipverji veldur með yfirsjónum eða vanrækslu við störf 
sin, skal honum skylt að bæta. Dómstólarnir geta þó fært skaðabótaupphæð- 
ina niður, með hæfilegu tilliti til þess, hve mikil sökin var og tjónið, til efna- 
hags skipverja og annara atvika.

3. Um upphaf vistar skipverja, fjarveru hans og farangur.

51. gr.
Skipverji er skyldur að koma á ákveðnum tíma í skiprúmið. Eftir það 

má hann eigi fara frá skipi leyfislaust.
Eigi má neita skipverja um landgönguleyfi í frístundum hans, nema 

því aðeins, að nauðsynlegt sé, 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 réttum tima, skal hann tafarlaust 
skýra skipstjóra frá þvi.

52. gr.
Ef skipverji kemur eigi til skiprúms sins á ákveðnum tima, fer frá 

skipi i leyfisleysi eða kemur eigi á réttum tíma aftur til skips úr landgöngu- 
leyfi, getur skipstjóri látið flytja hann á skip með aðstoð lögreglunnar, sé 
skipið eigi nægilega mannað án hans eða sé skipverji ölvaður.

53. gr.
Ef skipverji strýkur, getur skipstjóri selt með haganlegum hætti muni 

þá, er hann lét eftir á skipinu.
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Nemi söluverð munanna og kaup það, er skipverji á inni, meiru en 
skaðabótakröfu útgerðarmanns, skal farið með afganginn samky. ákvæðum
69. gr.

54. gr.
Skipverja er heimilt að hafa með sér á skipinu hæfilega mikið af far- 

angri, er hann þarf til eigin nota, enda sé það eigi til baga fyrir skip eða 
farjn og eigi hætt við, að af því stafi óregla á skipinu. Verzlunarvörur 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 sér á skipinu, og bæta skaða þann, er af því hlýzt.

Ef skipstjóri hefir grun um, að ólöglegur varningur sé á skipinu, getur 
hann látið rannsaka hirzlur skipverja. Skipverjar þeir, er rannsakað er hjá, 
mega vera viðstaddir rannsóknina. Varning, sem skipverji hefir með sér ó- 
löglega, getur skipstjóri tekið í sínar vörzlur, látið flvtja á land eða varpa 
útbyrðis, ef nauðsyn krefur.

4. Um vinnu á skipi, viðurværi skipverja og aðbúð.

55. gr.
Þegar verkum er skipt, skal taka tillit til stöðu hvers skipverja á skip- 

inu og þess gætt eftir föngum, að hann taki framförum í kunnáttu í starfi sinu.
Þeim manni, er verkum stjórnar, er skylt að gæta þess, að fylgt sé 

nauðsynlegum varúðarreglum gegn slysum og sjúkdómum.

56. gr.
Á sunnudögum eða öðrum lielgidögum, sem lögteknir eru hér á landi, 

má eigi setja skipverja til vinnu við þau störf, sejn fresta má.
Skipverjum skal, ef þess er kostur, gefið tækifæri til að halda guðs- 

þjónustu á skipinu á helgidögum þessum.

57. gr.
Skipstjóri skal sjá um, að skipverjar fái nægan mat og góðan, og skal 

hann um það efni hlíta reglugerð, er ráðherra setur um viðurværi skipverja 
á íslenzkum skipum.

Ef nauðsyn ber til að matur sé dreginn af skipverjum á ferð, skal 
greiða þeim sanngjarnar bætur þess.

58. gr.
Skipstjóri skal hafa eftirlit með heilbrigðisinálum og hreinlæti á skip- 

inu. Hann skal gæta þess, að fylgt sé nákvæmlega reglugerð þeirri, er at- 
vinnu- og samgöngumálaráðuneytið setur um vistarverur skipverja, viðhald 
á þeim og hreinlæti i þeim.
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5. Um haffærisskoðun.

59. gr.
Ef meiri hluti skipshafnar ber sig upp við skipstjóra yfir þvi,að skipið 

sé eigi haffært í ferð þá, sem þvi er ætluð, eða yfirvélstjóri, og umkvartan- 
irnar lúta að þeim hluta skips, áhalda þess eða útbúnaðar, er hann hefir um- 
sjón með, þá er skipstjóra skylt að láta fara fram aukaskoðun á skipinu, 
samkvæmt því, sem fyrir er mælt í lögum um eftirlit með örvggi skipa, og 
reglugerðum, er settar eru samkvæmt þeim lögum. Komi kvörtunin fram í 
erlendri höfn, þar sem aukaskoðun getur eigi farið fram samkvæmt áður- 
nefndum reglum, skal skipstjóri snúa sér til vfirvaldanna þar á staðnum og 
fara fram á, að skoðunarmenn séu útnefndir til að dæma um haffæri skipsins.

Reynist það við skoðunina, að umkvartanirnar um óhaffæri skipsins 
höfðu eigi við skynsamleg rök að styðjast, 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 ræð- 
ismaður sá, er málið hefir haft með höndum, en ella skipstjóri, tafarlaust 
senda atvinnu- og samgöngumálaráðunevtinu skýrslu um skoðunina.

6. Um agavald skipstjóra. ,

60. gr.
Skipstjóri, eða sá, sem gengur í hans stað í fjarveru hans eða forföll- 

um, getur þröngvað skipverjum til hlýðni með valdi, ef það er nauðsynlegt til 
að hálda góðri reglu á skipinu.

Þá er skip er i háska statt, eða skipverjar gera samblástur, eða önnur 
nauðsyn rekur til, er leyft að þrífa til hverskyns nauðsynjaúrræðis til að 
koma á hlýðni og góðri reglu, og er hver af skipverjum skyldur til að veita 
yfirmanni sínum aðstoð sína, jafnvel ótilkvaddur.

Bíði sá tjón við þetta, er mótþróann sýndi, á enginn ábyrgð á því, ef 
yfirmaður beitti eigi meira harðræði en atvik kröfðu.

61- gr.
Drýgi skipverji meiri háttar glæp og sé skipið eigi statt í innlendri 

höfn, skal skipstjóri, svo fljótt sem auðið er, taka bráðabirgðaskýrslu um 
málið, samkvæmt þvi, sem fyrir er mælt í 64. gr. Ef glæpurinn var unninn i 
landi eða landhelgi annars rikis, skal rannsókn þessi þvi aðeins fara fram, 
að yfirvöld á þeim stað reki eigi málið.

Þar til islenzkur ræðismaður eða islenzk yfirvöld geta tekið málið i 
sinar hendur, skal skipstjóri gæta þess efir föngum, að sakhorningur hverfi 
eigi á burt, og er heimilt að byrgja hann inni eða hefta á annan hátt, ef þörf 
krefur, og ábyrgist skipstjóri, að hann sé ekki harðara leikinn en vera þarf.
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IV. KAFLI.

Um refsivald skipstjóra.

62. gr.
Skipstjóri má refsa skipverja með kaupmissi i einn til sjö daga fyrir 

þessar yfirsjónir:
1. Komi hann eigi í skiprúmið á ákveðnum tima, fari hann frá skipi i leyf- 

isleysi eða komi eigi á ákveðnum tíma til skips úr landgönguleyfi.
2. Vanræki hann að tilkynna forföll, er valda þvi, að hann kemur eigi til 

skips á ákveðnum tima.
3. Valdi hann hættu eða tjóni með hirðuleysi í starfi sínu.
4. Víki hann af verði, er hann hefir verið settur við stýri eða skipuð útsýn, 

eða komið er þar að honum sofandi eða ölvuðum, eða sé 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 leyfis- 

leysi.
7. Flytji hann áfengi á skip eða annan varning, sem honum er óheijnilt að 

hafa á skipi samkvæmt ákvæðum 54. gr.
8. Hegði hann sér ósæmilega við yfirmenn sína eða óhlýðnist skipunum 

þeirra, er að starfi hans lúta.
9. Taki hann þátt í barsmiðum eða gæti hann á annan hátt ekki góðrar 

háttsemi og reglu á skipinu.
63. gr.

Refsingu þessari má eigi heita á skipum, sem eru í innanlandssigling- 
um né á öðrum skipum, meðan þau eru stödd í islenzkri höfn, og eigi fyrir 
yfirsjónir, sem drýgðar eru í íslenzkri höfn og unnt var að kæra áður en 
skipið lét úr höfninni.

Eigi má úrskurða skipverja refsingu fyrr en 12 klukkustu'idir eru liðn- 
ar frá þvi að yfirsjónin var drýgð, og eigi siðar en vika er liðin, nema sér- 
stök nauðsyn sé til þess, að frá því sé vikið.

64. gr.
Skipstjóri skal í viðurvist tveggja prófvotta, er hann sjálfur kveður til 

meðal liinna reyndustu manna af skipshöfninni, halda próf, áður en hann 
beitir refsivaldi sínu. Annar prófvotturinn skal vera stýrimaður eða vélstjóri, 
ef þess er kostur, en hinn úr flokki undirmanna skipsins. Þó skulu þeir báðir 
vera úr flokki yfirmanna, ef þess eru föng, þá er stýrimaður eða vélstjóri 
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 skip- 
stjóra leggja spurningar fyrir þá, sem yfirheyrðir eru. Framburður hinna yf-

Alþt 1930. A. (42. löggjafarþing). 174
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irlieyrðu og úrskurður skipstjóra skal ritaður í leiðarbók skipsins eða dag- 
bók, eða i sérstaka prófbók, og skal lesa það, sem bókað var, upp fyrir þeim, 
sem hlut eiga að máli. Skipstjóri og prófvottarnir staðfesta með undirskrift 
sinni, að rétt sé bókað, og geta vottarnir látið bóka þær athugasemdir, er þeim 
þykir prófið gefa tilefni til.

Hafi skipstjóri eigi farið að svo sem liér var lýst, er úrskurður hans 
um refsingu ógildur.

65. gr.
Þegar refsing er ákveðin, skal eigi eingöngu tekið tillit til þess, hve 

mikilvæg yfirsjónin var eða til atvikanna, er hún var framin, heldur einnig 
til hegðunar hins seka að undanförnu. Refsingu skal eigi beitt, ef yfirsjónin 
er smávægileg og ætla má, að áminning nægi.

Skipstjóri getur eigi kært skipverja fyrir yfirvöldunum vegna yfir- 
sjónar, er hann hefir refsað lionum fyrir, neina fyrirvari hafi verið gerður 
um það í 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 í leiðarbók eða dagbók skipsins, eða í prófbókina, og undirritaður 
af skipstjóra og tveim vottum, en er ógildur ella.

67. gr.
Ef skipverji vill eigi una við refsingu, er skipstjóri hefir úrskurðað 

honum, og sé hann erlendis, getur hann borið fram kæru sína fyrir ræðis- 
mann, en gera verður hann það í siðasta 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 hér á landi.

Skipverji, sem kæra vill úrskurð skipstjóra, getur krafizt þess að fá 
eftirrit 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 hér 
á landi, en gera skal hann það, áður en ár er liðið frá því hann fór úr skip- 
rúmi. 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 skiprúmi, 
og láta fylgja staðfest eftirrit af prófunum og úrskurðinum, og skal það sent 
atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu ásamt kaupinu. Sé skipverji eigi 
skráður úr skiprúmi, skal skipstjóri sjálfur senda ráðunevtinu kaupið og 
eftirritið.
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Fé þvi, er þannig safnast, skal varið til hagsmuna sjómönnum eða 
vandamönnum þeirra, eftir fyrirmælum atvinnu- og samgöngumálaráðu- 
neytisins.

V. KAFLI.

Um aðra menn, sem ráðnir eru á skip.

70. gr.
Ákvæði laga þessara gilda einnig, eftir þvi 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 vél- 
stjóra, 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 þvi sem við á.

Menn þessir eru skyldir til að vinna þau verk eftir megni, sem skip- 
stjóra þykir nauðsyn til öryggis skipinu.

72. gr.
Ákvæði 71. greinar 1. málsgr. gilda og um sjómenn, sem sendir eru 

beim að tilhlutun ræðismanns.
Gegn hæfilegri þóknun er þeim skylt að aðstoða eftir megni við vinnu 

á skipinu, sé þess krafizt, þó svo, að jafnan skal tekið tillit til fyrri stöðu 
þeirra.

• VI. KAFLI.

Um refsingar.

73. gr.
Ef skipstjóri misbeitir valdi þvi, sem lionum er veitt i 60. gr. og i 1. 

málsgr. 61. gr., eða refsivaldi sinu, eða beiti hann ónauðsynlegri harðneskju 
við skipverja, vanræki skyldur sínar við veika eða slasaða skipverja, eða 
láti hann skipverja 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.
I refsidómi samkvæmt 73. gr. má ennfremur, ef sérstaklega miklar 

sakir eru, ákveða, að dómfelldi skuli sviptur rétti til skipstjórnar ákveðinn 
tima eða æfilangt. Skal þá jafnframt tekið fram í dóminum, hvort dómfelldi 
megi gegna stýrimannsstöðu meðan hann er sviptur rétti til skipstjórnar.

Dómstóll sá, er dæmir slíkan dóm, skal svo fljótt sem unnt er senda 
atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu eftirrit af dóminum svo og skipstjóra-
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skírteini dómfellda. Ef dómurinn heimilar dómfellda að gegna stýrimanns- 
stöðu, lætur ráðuneytið honum í té stýrimannsskirteini þar að lútandi.

Þegar tvö ár að minnsta kosti eru liðin frá dómsuppsögn og sérstakar 
ástæður mæla með því, getur konungur, eftir tillögum atvinnu- og sam- 
göngumálaráðuneytisins, veitt dómfellda aftur rétt til skipstjórnar, enda þótt 
sá tími, sem til er greindur í dóminum, sé eigi liðinn.

75. gr.
Brjóti útgerðarmaður eða skipstjóri annars á móti skyldum þeim, sem 

honum eru 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 tíma, er hann var skyldur 

til að vera í öðru skiprúmi eftir eldri ráðningarsamningi, þá varðar það 5— 
500 króna sektum.

78. gr.
Ef skipverji, í þeim tilgangi að koma sér hjá vinnu á skipi, annað- 

hvort vanrækir að koma til skips á ákveðnum tíma eða hverfur frá skipi, 
þá skal hann sæta sektum fyrir strok.

Strjúki skipverji er svo er ástatt, að skipi eða mönnum er með því 
stefnt í voða, eða séu að öðru leyti miklar sakir, getur refsingin orðið fang- 
elsi eða betrunarhúsvinna allt að einu ári.

Strjúki skipverji með kaup, er liann liefir eigi unnið fyrir, skal hon- 
um refsað fyrir svik, livort sem hann er kominn í skiprúmið eða eigi, nejna 
ætla megi, að tilgangur lians liafi eigi verið sá, að draga sér kaup það, sem 
hann hafði fengið greitt, en liafði enn eigi unnið fyrir.

79. gr.
Hver, sem tælir skipverja til stroks eða hjálpar honum, með ráðum 

eða i verki, til að strjúka, sæti sektum eða fangelsi.

80. gr.
Ef skipverji rís upp móti skipstjóra eða þeim manni, sem er í skip- 

stjóra stað, eða skorast undan hlýðni við þá, en beitir þó eigi ofbeldi eða 
ógnar með því, þá sætir hann 5—500 króna sektum, eða fangelsi, ef mikl- 
ar sakir eru.

81. gr.
Ef skipverji ræðst á skipstjóra eða annan yfirmann sinn með ofbeldi 

eða hótunum um ofbeldi, varðar það fangelsi eða hegningarvinnu, allt að 
tveimur árum, ef miklar sakir eru. Séu málsbætur, má beita sektum.
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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 allt að 6 árum, svo og refsing 
annara samblástursmanna, ef þeir liafa beitt likamlegu ofbeldi eða mikið 
fjártjón hefir hlotizt af samblæstrinum.

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 sinu, óvarkárni eða 

vanrækslu á skyldustörfum sinum, þá varðar það fangelsi eða sektujn.
Sé hinn seki stýrimaður eða vélstjóri, má ennfremur ákveða í dómin- 

um, að hann skuli sviptur rétti til stýrimennsku eða vélstjórnar, um ákveð- 
inn tíma eða æfilangt. 1 dóminum má þó heimila honum að gegna lægri 
stýrþnanns- eða vélstjórastöðu en þeirri, er hann áður hafði, þann tíma, 
sem tiltekinn er i dóminum. Um eftirrit af dóminum og um atvinnuskírteini 
dómfellda fari svo sem segir í 74. gr.

Þegar eitt ár að minnsta kosti er liðið frá dómsuppsögn, getur at- 
vinnu- og samgöngumálaráðuneytið, ef ástæða þykir til þess, veitt stýrimanni 
eða véktjóra, sem sviptur hefir verið rétti til stýrimennsku eða vélstjórnar, 
heimild til að gegna nánara tiltekinni lægri stýrimanns- eða vélstjórastöðu, 
eða jafnvel, ef sérstakar ástæður mæla með því, veitt lionum aftur að fullu 
atvinnuréttindi þau, er liann var sviptur, hvorttveggja, enda þótt sá tími, 
sem til var greindur í dóminum, eigi sé liðinn.

85. gr.
Hafi skipverji varning með sér 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 hann gætir eigi 

þess, sem góðum sjómanni er skvlt að gæta, varðar það hann sektmn 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, varðar það 
5—500 króna sektum.

88» gr.
Yfirsjónir þær, sem ræðir um í 77. gr., 1. málsgr. 78. gr., 79., 80., 85,
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og 87. gr., skulu eigi sæta opinberri málssókn, nema sá krefjist þess, er mis- 
gert var við, skipstjóri eða útgerðarmaður. Krafa ujn málssókn skal gerð 
svo fljótt sem unnt er, og í siðasta lagi áður en ár er liðið frá því, að yfir- 
sjónin var drýgð.

Mál út af brotum gegn 84. og 86. gr. skulu lögð fyrir atvinnu- og 
samgöngumálaráðuneytið til umsagnar, áður en málshöfðun er ákveðin. Sé 
um algerðan skiptapa að ræða, hafi skip steytt á grunni og orðið að leita 
hjálpar annara, eða hafi annað sjóslys orðið, er mauntjón hlauzt af eða ann- 
að verulegt tjón, má eigi fella niður málssókn fvrr en leitað hefir verið um- 
sagnar 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 lög- 
reglumál.

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, þá skal dómurinn 
kveða á um sekt hans með réttmætri hliðsjón af hinni fyrri refsingu hans, og má 
þá færa refsinguna niður fyrir það, sem ella er ákveðið fyrir þá vfirsjón, eða fella 
refsinguna niður með öllu.

90. gr.
Mál þau, er ræðir um í þessum kafla, skulu rekin í sjódómi.

91. gr.
Sektir samkvæmt lögum þessum renna í rikissjóð.

VII. KAFLI.

Um gildi 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 1931.
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Ed. 529. Lög

nm mat á kjðti til útflntnings.

(Afgreidd frá Ed. 14. april).

1. gr.
Allt kjöt, sem flutt er héðan af landi, skal metið og flokkað eftir teg- 

undnm og gæðnm af kjötmatsntönnum nndir nmsjón yfirmatsmanna. Slátrun 
skal fara fram i þrifalegnm húsakvnnum og svo rúmgóðnm, að kjötið geti 
kólnað nægilega fljótt og skemmdalaust. Slátrunin skal vera þrifaleg og kjötið 
hreint og óskemmt Flokkun kjötsins skal vera nákvæm, og setnr atvinnn- 
málaráðnneytið reglnr um meðferð kjötsins, læknisskoðun, frystingn, söltun 
og nmbúðir og allt það, sem viðkemur kjötverknninni.

2. gr.
Læknisskoðnn og stimplun skal fara fram á ðllu kjöti, sem til útflntn- 

ings er ætlað, áðnr en söltun eða frysting fer fram, samkvæmt lögum um 
mcrking á kjöti, nr. 7, 13. sept. 1912.

Nú reynist ókleift að fá hæfan lækni til stimplunar á einhverjnm slátr- 
unarstað, og getnr þá stjórnarráðið veitt nndanþágu frá stimplnninni fyrir eitt 
ár i senn, en ætið sknln þær tunnur, sem óstimplað kjöt er saltað i, merktar 
sérstöku merki, og setur stjórnarráðið nánari reglur um það.

Frosið kjöt má ekki flytja úr landi, nema það sé áðnr skoðað af lög- 
giltum lækni. Atvinnumálaráðuneytið getur þó veitt undanþágu frá þessu á- 
kvæði, ef sérstakar ástæður mæla með og yfirmatsmaður á frosnu kjöti mælir 
með undanþágnnni.

Læknir getnr neitað að stimpla þáð kjöt, sem bann telur eigi hæft til 
útflutnings sökum megnrðar, óhreininda og þess, að illa hefir verið flegið, eða 
annara skemmda. Skal læknir jafnframt tilkynna hlntaðeigandi yfirmatsmanni 
misfellurnar, ef mikil brögð eru að.

3. gr.
Atvinnumálaráðuneytið getur, ef þess er óskað, og samkvæmt tillögum 

yfirmatsmanns, löggilt sláturhús og frystihús, þar sem fé er slátrað og kjötið 
fryst til útflutnings, ef húsin eru svo fullkomin að gerð og öllum útbúnaði, 
að öruggt þyki, að hægt sé þess vegna að fullnægja itarlegum heilbrigðis- og 
hreinlætiskröfum. Atvinnumálaráðnneytið heldnr skrá yfir þessi löggiltu hús, 
þar sem hvert þeirra hefir sérstakt löggildingarmerki.

Sérstaka reglugerð skal setja um allan útbúnað hinna löggiltu húsa.

4. gr.
Hverja saltkjötstunnu skal merkja á efra botn, eða báða botna, varan- 

ieguni og glöggum merkjum, bæði einkamerki hvers útflytjanda og tegundar-
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og flokksmerkjum kjötsins. Umbúðir um frosið kjöt skal merkja á sama hátt, 
og ennfremur sé festur merkimiði við hvert krof með greinilegu flokksmerki 
og einkamerki útflytjanda. Á aðra hlið* merkimiðans sé prentað læknisvottorð, 
undirskrifað af lækni þeim, sem skoðað heíir kjötið. Atvinnumálaráðuneytið 
setur nánari reglur um merkingu kjötsins og umbúðir.

5. gr.
Atvinnumálaráðuneytið skipar yfirmatsmenn á kjötinu. Skulu þeir 

sýna ábyggileg vottorð um það, að þeir hafi aflað sér þekkingar og æfingar á 
slátrunarstörfum i reglulegu sláturhúsi, ennfremur i meðferð kjöts, niður- 
söltun og frystingu. Þeir mega enga þóknun þiggja, hverju nafni sem nefnist, 
hjá neinum þeim, sem kjöt er metið fyrir, heldur ekki hjá skipstjórum á út- 
flutningsskipum né öðrum, sem við útflutning kjötsins eru riðnir. Ekki mega 
þeir heldur hafa með höndum sölu á kjöti.til útlanda né neinskonar milligöngu 
i því efni, er þeir hafi hagnað af.

Yfirniatsmenn þessir skulu alls vera 6, og ákveður atvinnumálaráðu- 
neytið umdæmi þeirra hvers um sig. Að minnsta kosti einn þeirra skal 
hafa yfireftirlit með flokkun og meðferð á frosnu kjöti. Árleg laun yfirmats- 
manns á frosnu kjöti skulu vera 800 krónur, en annara yfirkjötmatsmanna 
600 kr., auk ferðakostnaðar eftir sanngjörnum reikningi, er atvinnumálaráðu- 
neytið úrskurðar. Hvorttveggja þetta, svo og annar kostnáður, er fljóta kann 
af yfirmati kjötsins, greiðist úr rikissjóði.

6. gr.
Lögreglustjóri skipar kjötmatsmenn, einn eða fleiri á hverjum stað, 

þar sem fé er slátrað til útflutnings. Fer um tölu þeirra og val eltir tillögu 
hlutaðeigandi yfirmatsmanns kjötsins i því umdæmi, að fengnum tillögum 
forstöðumanna sláturhúsa eða sláturfélaga.

Kjötmatsmenn annast hlutverk það og starf, sem þeim er falið með 
lögum þessum, samkvæmt erindisbréfi.

Kaup kjötmatsmanna á hverjum stað ákveða yfirmatsmenn í sam- 
ráði við forstöðumenn sláturhúsa eða hlutaðeigandi verzlanir, og greiðir út- 
flytjandi kaupið. Eigi mega kjötmatsmenn þiggja neina aukaþóknun eða 
hlunnindi af þeim, er þeir meta hjá eða riðnir eru við útflutning kjötsins, né 
vera þeim háðir á þann hátt, að ætla megi þá hlutdræga i matinu.

Nú vanrækir kjötmatsmaður starf sitt eða leysir það illa af hendi, að 
dómi yfirkjötmatsmanns, og skal yfirkjötmatsmanni þá heimilt áð vikja hon- 
um frá um stundarsakir, en tilkynna skal hann hlutaðeigandi lögreglustjóra 
samstundis þessa ráðstöfun, sem þá vikur hinum brotlega matsmanni endan- 
lega frá störfum og skipar annan matsmann i hans stað.

7. gr.
Þar, sem kjöt er bæði fryst og saltað til útflutnings frá sama slátur- 

húsi, getur matsmaðnr á frystu kjöti einnig haft með höndum mat og eftirlit



með söltun og annari meðferð á saltkjöti, enda sé þá þessa tvöfalda hlutverks 
getið i erindisbréfi hans.

8. gr-
Atvinnumálaráðuneytið semur erindisbréf fyrir undirmatsmenn og setur 

þar nánari fyrirmæli um flokkun og mat kjötsins, um frystingu kjötsins, söltun 
þess og pæklun, um merking þess, um eftirlit með geymslu þess og útskipun, 
svo og um aðrar skyldur undirmatsmanna.

9. gr.
Rjötmatsmenn og yfirmatsmenn á kjöti skulu, áður en þeir taka til 

starfa, undirrita drengskaparvottorð um, að þeir vilji rækja starf sitt með alúð 
og samvizkusemi og fara eftir reglum þeim, er settar eru um það. Atvinnu- 
málaráðuneytið stilar þeim heitið.
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10. gr.
Yfirmatsmenn á kjöti skulu ferðast um umdænii sitt árlega, helzt á 

timabilinu frá 1. sept. til 31. okt., og koma á hvern stað, þar sem fé er slátr- 
að til útflutnings. Þeir skulu lita eftir húsum þeim, sem höfð eru til slátrunar, 
kjötgeymslu og niðursöltunar, og finna að þvi við hlutaðeigendur, sem þeim 
þykir ábótavant í þessum efnum. Nú er á einhverjum stað eigi kleift að reka 
sláturfé til sláturhúss, og getur atvinnumálaráðuneylið þá veitt undanþágu 
fyrir 1 ár i senn til þess, að slátra megi fénu úti á góðum blóðvelli, með 
þeim skilyrðum, er yfirmatsmaður setur, til þess að kjötið verði eigi fyrír 
neinum skemmdum, en sé hreint og vel verkað, en slíkt kjöt má þó ekki 
flytja út öðruvisi en saltað.

Yfirmatsmaður á frosnu kjöti skal, meðan slátrun stendur yfir að 
hauslinu, koma svo oft á hvern slátrunarstað í umdæmi sínu, sem hann felur 
þörf og ástæður leyfa.

Yfirmatsmenn skulu lita eftir þvi, að á hverjum staö séu hæfir menn 
til slátrunarstarfa, kjötmats og kjötverkunar. Þeir skulu hvarvetna leiðbeina 
um slátrun og kjötmeðferð alla og leitast við að koma á sem beztrí meðferð 
og fyllstu samræmi í meðferð og frágangi vörunnar. Yfirmatsmenn fá 3 
krónur i dagpeninga fyrir þá daga, sem þeir eru á ferðalagi i framantöldum 
erindum, og telst það með ferðakostnaði.

Atvinnumálaráðuneytið getur kvatt yfirmatsmenn saltkjötsins til funda 
á þeim tima, er þvi kemur saman um við þá, til þess að bera sig saman um 
hlutverk sitt samkvæmt lögum þessum og koma sem beztu samræmi á kjöt- 
matið og önnur störf kjötmatsmanna, ennfremur til þess að vera landsstjórn- 
inni til ráðuneytis um reglur þær, er hún setur um mat og ineðfeið kjötsins, 
eða um breytingar á þeim reglum, sem i gildi eru.

Kaup fyrir þá daga, sem yfirmatsmenn eyða til funda þessara frá 
heimili sínu, greiðist úr rikissjóði eftir samkomulagi við stjórnarráðið, en um 
ferðakostnaðinn fer samkvæmt ö. gr.

Alþt. 1930. A. (42. löggjafarþing). 175
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11. gr.
Sá, sem flytur út eða lætur flytja út kjöt til sölu á útlendum markaði 

án þess að gæta fyrirmæla laga þessara um mat, flokkun og merking þess, 
sæti 1000—3000 kr. sektum til rikissjóðs. Með mál út af þessum brotum skal 
farið sem almenn lögreglumál.

Um begningu fyrir brot kjötmatsmanna og yfirkjötmatsmanna gegn á- 
kvæðum þessara laga fer eftir hinum almennu hegningarlögum.

12. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað og falla þá jafnframt úr gildi lög 

nr. 15, 10. sept. 1919, um mat á saltkjöti til útflutnings.

Ed. 530. Lög

um greiðslu kostnaðar af Skeiðaáveitunni o. fl.

(Afgreidd frá Ed. 14. april).

1. gr.
Atvinnumálaráðherra er heimilt, með þeim skilyrðum og takmörk- 

unum, sem til er tekið í lögum þessum, að láta rfkissjóð taka að sér greiðslu 
lána þeirra úr veðdeild Landsbankans og Viðlagasjóði, scm hvila á eigendum 
jarða i Skeiðahreppi i Árnessýslu vegna Skeiðaáveitunnar.

2. gr.
Jarðir þær, sem átt er við í 1. gr., eru þessar: Fjall (tvö býli), Fram- 

nes, Birnustaðir, Reykir, Húsatóftir (tvö býli), Hlemmiskeið (tvö býli), Brjáms- 
staðir, Votamýri, Blesastaðir, Skeiðháholt, Rálfhóll, Rilhraun, Borgarkot, Langa- 
mýri, Arakot, Brúnavallakot, Syðri-Brúnavellir, Útverk, Miðbýli, Vorsabær, 
Efri-Brúnavellir og Árhraun.

3. gr.
Atvinnumálaráðherra má þvi aðeins nota heimild þá, sem felst í 1. gr., 

að fullnægt sé eftirfarandi skilyrðum:
1. Að allir eigendur jarðanna, sem nefndar eru i 2. 'gr., skuldbindi sig til 

þess að hlita lögum þessum.
2. Að þeir eigendur jarðanna, sem að áliti þriggja manna nefndar, er at- 

vinnumálaráðherra skipar, þurfa þess, vegna skuldbindinga, er ekki koma 
áveitunni við, leiti nauðasamninga við lánardrottna sina, og nái þeim, 
með kjörum, sem netndin telur ekki ofraxið fjárhag þeirra.

3. Að hreppsnefnd Skeiðabrepps, með' samþykki lögmæts hreppsfundar,
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ábyrgist gagnvart ríkissjóði, að eigendur jarða þeirra, sem í 2. gr. getur, 
greiði á árunum 1930—1980, í gjalddaga 20. október ár hvert, 2°/o af 
höfuðstóli lánanna, sem tekin hafa verið til áveitunnar og hvíla á eigend- 
um jarðanna, eins og hann verður þegar lög þessi öðlast gildi.

4. gr.
Til þess að bæta rfkissjóði gjöld, sem hann hefir af lögum þessum, ef 

heimild 1. gr. verður notuð, er lagður verðhækkunarskattur á jarðirnar, sem 
taldar eru í 2. gr., og er hann tvennskonar, verðhækkunarskattur eftir fast- 
eignamati og verðhækkunarskattur við sölu.

5. gr.
Til grundvallar verðhækkunarskatti eftir fasteignamati skal leggja land- 

verð jarðanna eins og það er talið i jarðamatsbókinni frá 1921, og kemur 
hann fyrst til framkvæmda við mat það, sem á fram að fara árið 1940. 
Skattur þessi nemur 10% af hækkun landverðsins og greiðist með jöfnum af- 
borgunum og 6% ársvöxtum á næstu 10 árum eftir hvert almennt fasteigna- 
mat. Heimilt er þó jarðeiganda að greiða hann fyrr, ef hann óskar.

Skattur þessi greiðist i síðasta sinni af verðhækkun, sem verða kann 
við fasteignamatið 1980, og skíl þvi falla burtu i siðasta lagi 1990.

Skatturinn telst aðeins af þeirri bækkun landverðsins, sem orðið hefir 
á síðustu 10 árum, nema i fyrsta skipti telst hann af hækknn þess á siðustu 
20 árum.

Sýslumaður innheimtir skattinn á manntalsþingum og gerir ríkissjóði 
skil fyrir honum á sama hátt og öðrum tekjum hans. Fjármálaráðherra 
ákveður, hvernig reikningshaldi skuli háttað.

6. gr.
Söluskatturinn miðast við fasteignamat (landverð og húsaverð) eins og 

það er á þeim tima, sem sala fer fram. Skatturinn nemur 20% af þvi, sem 
söluverðið er hærra en fasteignamatið, og greiðist hann sýslumanni áður en 2 
mánuðir eru liðnir frá því, er fullsamið var um söluna. Bæði kaupandi og 
seljandi eru ábyrgir fyrir greiðslu skattsins.

Nú hefir seljandi gert húsabætur eða túnbætur siðan siðasta jarðamat 
fór fram, og skal þá sýslumaður, ef þess er óskað, láta fram fara mat á, hversu 
mikið jörðin muni hafa hækkað í verði við umbæturnar, eftir þeim reglum, 
sem fasteignamatsnefndir fylgja. Þegar svo stendur á sem hér segir, greiðist 
skatturinn af mismun söluverðs og samanlögðu fasteignamatsverði og verði 
umbótanna.

Skattur samkvæmt þessari grein greiðist ekki, þegar jörð fellur í arf 
til maka, afkomenda eða fósturbarna. Annars greiðist hann jafnan, er sala fer 
fram, frá þvi er lög þessi öðlast gildi og til ársloka 1980.

Sýslumaður gerir árleg skil fyrir skattinum á sama hátt og segir í 5. gr.



1396 Þingskjal 530—531

7. gr.
Nú greiðir jarðeigandi að fullu hluta jarðar sinnar af stofnkostnaði 

áveitnnnar áður en 10 ár eru Iiðin frá því lög þessi öðlast gildi, og er þá jörð 
hans undanþegin öllum skatti samkvæmt lögum þessum.

8. gr.
Jarðirnar, sem taldar eru í 2. gr., eru að lögveði fyrir greiðslum öll- 

um, er ræðir um i 3.-6. gr. laga þessara, næst á eftir þvi, sem nú hvilir á 
þeim. Lögveð þetta hefír uppfærslurétt, þannig, að þegar það er greitt, sem 
nú hvilir á, kemur lögveðið næst á éftir almennum opinberum sköttum.

%
9. gr-

Lög þessi ná ekki til þeirra jarða á áveitusvæðinu, sem eru utan 
Skeiðahrepps.

10. gr.
Rikissjóður hefir lögtaksrétt fyrir greiðslum samkvæmt lögum þessum.

11. gr.
Atvinnumálaráðherra setur reglugerð um viðhald og starfrækslu Skeiða- 

áveitunnar. Þar skal taka til, hvernig áveitumálum skuli stjórnað, skylda ábú- 
endur til að halda áveitunni við, kveða á um framlög til hennar og annað, 
sem með þarf, til þess að hún komi að sem fyllstum notum. Reglugerð þessi 
gildir sem lög fyrir áveitufélagið og má ákveða sektir fyrir brot gegn henni. 
Þegar reglugerðin verður gefin út, fellur úr gildi samþykkt um félagsáveitu 
i Skeiðahreppi, 24. september 1917.

12. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. 531. Log

um refaveiðar og refarækt.

(Afgreidd frá Ed. 14. april).

I. KAFLI.
Um refaoeiðar.

1. gr.
Skylt er sýslunefndum að sjá um, að hreppsnefndir hafi umsjón og 

eftirlit með eyðing refa, eins og lög þessi mæla fyrir.
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2. gr.
SérhvT hreppsnefnd skal á hverju vori annast um grenialeitir og 

grenjavmnslu heima- og afréttarlöndum hreppsins, hvort heldur sem Iönd 
þessi hggja ínn&i eða utan sýslufélagsins.

Nú eiga »veir eða fleiri hreppar leitarsvæði saman, og annast beir bá 
i sameiningu um xenjaleitir.

Heimilt cr sfslunefndum ,ð veita þeim hreppum undanþáou frá 
ffenj.le.lum, er fu,Ijt Þykir> .ð ekker, gren * , hejma eðaH^é|tar.
londum, eða þar hanekki fundizt dýr siðustu árin.

3. gr.
Hreppsnefnd eðt þeir, er upprekstrarfélag velur eoa sameigtnlegín^ 

fjallskilafundur fleiri hrepa> skulu ráða einn eða fleiri skotmenn til grenja- 
vinnslu i þeim löndum, t þeim ber að annast um samifv. 2. gr. Skal hann 
(þeir) reiðubúinn til grenja\nDSin hvenær sem gren fínnst, ásamt með vöku- 
manni, sem ráðinn er af söUq aðiljum og skotmaður tekur gildan.

4. gr.
óheimilt er öðrum en þim> sem til þess eru ráðnir samkvæmt 3. gr., 

að vinna gren eða taka yrðlinga, nema atvik liggi svo til, að ekki hafí náðst 
í skotmann i tæka tíð.

\ gr.
Þegar gren fínnst, hvort heliqr er i grenjaleit eða ekki, skal það 

ekki yfirgefið, ef kostur er. En fínni ^að einn maður og geti ekki komið 
vitneskju til næsta bæjar nema fara sjálfu, skal hann gera það, en flýta skal 
hann sem mest för sinni og þegar i stað faia á grenið aftur og ekki yflrgefa 
það fyrr en skotmaður kemur. Þó er ferðam&nni ekki skylt að fara aftur á 
gren, þó finni. En skyldur er sá, sem vitneskju fær, að aðvara skotmann 
tafarlaust. Skal sá, er þannig varðveitir gren eða aðvarar skotmenn, fá hæfilega 
þóknun fyrir ómök sin.

6. gr.
Allir yrðlingar, sem teknir eru á greni eða annarsstaðar á viðavangi, eru 

eign þess sveitarfélags eða sveitarfélaga, er annast um grenjavinnslu á þvi 
svæði samkv. 2. gr., enda greiði sveitarféiagið eða sveitarfélögin allan kostnað 
við grenjavinnsluna.

Heimilt er þó ábúanda að taka þátt i grenjavinnslunni á þann hátt að 
bera helming kostnaðar af greni, er finnst i landi hans. Allur annar refa- 
veiðakostnaður greiðist þá af sveitarsjóði eða sveitarsjóðum (fjallskilasjóði), ef 
fleiri en einn hreppur eiga afrétt saman.

Yrðlingar og aðrar tekjur af grenjavinnslunni skiptast þá einnig eftir 
sömu hlutföllum og greiðsla kostnaðar.

Tilkynning ábúanda um, að hann kjósi að taka þátt i grenjavinnsl- 
unni, skal vera skrifleg og afhent hlutaðeigandi hreppsnefndaroddvita, eða



fjallskilastjóra þar, sem fleiri hreppar eiga afrétt saman, fyrir fyrjta sumardag 
áður en grenjavinnsla fer fram.

7. gr.
Borgun til skotmanns og vökumanns fer eftir þvi, seú semst við 

hreppsnefnd eða trúnaðarmann upprekstrarfélags eða leitarsveðis-
Nú er gren unnið að einhverju eða öllu leyti á /ann hátt, er segir 

i niðurlagi 4. greinar, og skal þá sá, er dýrunum náði, « borgun, sem ekki 
má vera undir helmingi þess, sem hinn ráðni skotmður hefðl fengið, og 
aldrei meiri en hann hefði haft.

8. gr.
Hreppsnefndir eða beir^sem valdir hafa veriðM Þess að si& um refa- 

PvAina gamkvæmt ákvæa^^annarar málsgreinar 2./r- skulu fyrir 1. desem- 
ner ár hvert leggjá fram sundurliðaðan reikning/®r tekjur og kostnað við 
refaeyðing í afréttar- eða heimalöndum þeirra.

9. gr.
Nú vinnast hlaupadýr á öðrum timam grenjaleit fer fram, og á þá 

skotmaður 10 kr. fyrir hvert dýr, er hanv sannar, að hann hafi unnið. 
Sýslunefnd getur þó hækkað eða lækkað gja^ þetta.

Greiðist gjaldið úr hlutaðeigandi sýyásíðði-
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10- §r
Engu má raska á grenjutn nem,með samþykki og að fyrirsögn sveitar- 

stjórna. Ekki má láta hunda hlaupa < gren á grenjavinnslutímanum né hafa 
þar óþarfan umgang eða hark.

11.. gr.
Sveitarstjórn heldur j£rá vfir öll þekkt gren og gerir stutta lýsingu á 

þeim, Hún skal láta byggja vörður og skotbyrgi við gren, þar sem þörf er á, 
og halda þeim við. Hún getur og látið laga skemmd gren, sem auðunnin eru, 
en ónýta önnur, sem toruncin eru.

12. gr.
Sýslunefndum er heimilt að setja með reglugerð, er atvinnumálaráðu- 

neytið staðfestir, nánari reglur um framkvæmd laga þessara innan sýslunnar, 
svo sem um grenjaleitir, grenjavinnslu og kaupgreiðslu til skotmanna og annað, 
er lýtur að eyðing refa.

II. K.AFLI.

Um refarœkt.

13. gr.
Hver sá, er ætlar að setja á stofn refaræktarbú eða stunda refaeldi, 

þarf til þess leyfi sýslunefndar. Það telst refaræktarbú, þar sem refir eru



aldir árlangt, en refaeldi þar, sem refír eru aldir skemmri tíma, hvort sem 
fleiri eru eða færri.

14. gr.
Bannað er að geyma refí öðruvisi en i fulltryggum girðingnm eða 

annari öruggri vörzlu. Nú sleppur refur úr vörzlu og næst ekki. Skal þá eig- 
andi sæta að minnsta kosti 200 kr. sekt fyrir hvert dýr, sem sleppur.

15. gr.
Atvinnumálaráðuneytið setur með reglugerð ákvæði um öryggi refa- 

girðinga, geymslu og flutning refa og um lækniseftirlit með refaræktarbúum. 
Hreppstjórar i sveitum og lögreglustjórar i kaupstöðum skulu hafa sérstakt 
eftirlit með þvi, að geymsla refa sé svo örugg sem reglugerð ákveður.

16. gr.
Eigi má flytja út refí lifandi, nema þeir séu fallegir og vel aldir og 

fylgi dýralæknisvottorð hverri útflutningssendingu um ástand og heilbrigði 
dýranna á útflutningsdegi og hvort yrðlingar séu eða eldri dýr.

Þessi vottorð skulu staðfest af lögreglustjóra eða umboðsmanni hans.
Eigi má flytja út yrðlinga fyrir 20. sept. Atvinnumálaráðberra getur þó 

veitt undanþágu frá þessu ákvæði, ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi.

17. gr.
Hvert refaræktarbú og annað refaeldi er skyldugt að borga allan 

kostnað, er eftirlit og annað, er búið varðar, hefir i för með sér, eftir reikningi. 
Verði ágreiningur um reikning, sker sýslunefnd úr.

18. gr.
Brot gegn lögum þessum og reglugerðum þeini, er samkvæmt þeim 

verða settar, varða sektum frá 20—5000 kr., er renna i hlutaðeigandi sýslusjóð 
þar sem brotið er framið, og skulu mál út af brotum sæta meðferð almennra 
lögreglumála.

19. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi fallnar reglugerðir þær um grenja- 

vinnslu og refarækt, er sýslunefndir hinna einstöku héraða hafa sett, að þvi 
leyti er þær koma i bága við lög þessi eða reglugerð, er atvinnumálaráðu- 
neytið setur um refagirðingar.

Svo eru úr gildi numin Jög nr. 48, 28. nóv. 1919, að því er snertir 
eyðing refa, og önnur lagaákvæði, sem koma i bága við lög þessi.

20. gr.
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Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Nd. 532. Lög

um aukna landhelgisgæzlu.

(Afgreidd frá Nd. 14. april).

1- gr-
Ríkisstjórnin skal, svó fljótt sem verða má, láta kaupa eða byggja nýtt 

skip til landhelgisgæzlu.
2. gr.

Til kaupa eða byggingar skipsins skal verja fé úr landhelgissjóði.

3. gr.
Lðg þessi öðlast gildi þegar i stað.

Nd. 533. Breytingartillaga

við frv. til laga um breyting á jarðræktarlögum, nr. 43, 20. júni 1923.

Frá Jóni Sigurðssyni.

Við 1. gr. 1. málsgr. Fyrir orðin »sem nemi kr. 0,50« komi: allt að kr.
0,50.

Ed. 534. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 40, 7. maí 1928, um breyting á jarðræktar- 
lögum, nr. 43, 20. júní 1923.

(Eftir 3. umr. í Nd.).

1. gr.
Á eftir 7. gr. laganna komi ný grein, er orðist svo:
Nú gerir maður þurrheyshlöðu, og skal þá veita honum styrk úr 

rikissjóði, allt að kr. 0,50 á bvert metið dagsverk. Þó veitist engum hærri 
upphæð en 500 kr.

Styrkurinn er bundinn þvi skilyrði, að veggir hlöðunnar séu gerðirúr 
steinsteypu eða steinlimdir, og þak úr bárujárni (og timbri) eða steinsteypu.

Eigi veitist styrkur á hlöður, sem taka minna en 100 hesta heys. 
Búnaðarfélag íslands setur nánari reglur um gerð á uniræddum hlöðum og 
ákveður, hvernig þær skuli lagðar i dagsverk.
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2. gr.
Lðg þessi ððlast gildi 1. júli 1930.

Ed. 535. Breytingartillaga

vifl frv. til laga um breyting á vegalögum, nr. 41, 4. júní 1924.

Frá Jónasi Kristjánssyui.

Á eftir III. lið C. 3. a. komi nýr liflor:
Siglufjarðarbraul, frá Siglufirði að Fljótaárbrú.

jjð. 4530. Lieiðrétting'

vifl greinargerð mefl frv. til laga um fasteignaskatt (þskj. 138).

Siðasta málsgrein á bls. 478 f A-deild (bls. 9 á lansa þingskjalinu) átti 
að hljófla svo:

Samkv. frv. mnndi hann greiða, ef heimildin er notufl:
Húsaskatt 5 */oa af kr. 8 þús. = kr. 40.00 
Jarflskatt 1.6 •/• at kr. 5 þús. = kr. 80.00

Samt8ls kr. 120.00

Skattgjald hans mundi því haekka nm 15 krónnr.

Ed. 537. Frumvarp

til laga um byggingu fyrir Háskóla íslands.

(Eftir 2. umr. i Ed.).

1. gr.
Á árunum 1934—1940 er landsstjórninni heimilt að láta reisa byggingu 

fyrir Háskóla íslands. Höfuðbyggingin má kosta allt að 600þúsundum króna, 
og skal verkið framkvæmt eflir þvi, sem fé er veitt i fjárlögum, eða með lán- 
töku eftir heimild Alþingis. Svo skal hagað byggingunni, að taka megi nokk- 
urn hlnta hússins til afnota fyrir Háskólann, þótt byggingin sé ekki fullger.

Alþt. 1930. A. (42. löggjafarþing). 176
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2. gr.
Skilyrði fyrir þvi, að rikissjóður leggi fram fé tii háskólabyggingar 

samkvæmt 1. gr., er það, að samkomulag náist við bæjarstjórn Reykjavikur 
um, að Reykjavikurbær gefi Háskólanum til kvaðalausrar eignar 8—10 bektara 
af landi á þeim stað, sem kennslumálaráðherra og háskólaráði þykir hentugt.

3. gr-
Lándsstjórninni heimilast að ætla húsrúm fyrir kennslu í uppeldis- 

visindum í væntanlegri háskólabyggingu og að láta reisa heimavist fyrir kenn- 
araefni á þeim hluta lóðarinnar, sem ætlaður verður fyrir sjálfstæðar smá- 
byggingar.

Sþ. 538. Tillaga

til þingsályktunar um endurheimt islenzkra handrita frá Danmörku.

Fiutningsm.: Benedikt Sveinsson, Jörundur Brynjólfsson, Héðinn Vaidimarsson, 
Pétur Otteaen, Jón Auðunn Jónsson, Jón Ólafsson, Haraldur Guðmundsson, 

Jón Jónsson, Hannes Jónsson, Magnús Guðmundsson, Gnnnar Sigurðsson,
Magnns Jónsson, Halldór Stefánsson, Jóhann Jósefsson, Sigurður Eggerz.

Alþingi ályktar að skora á rikisstjórnina að hefja nú þegar samninga við 
dönsk stjórnarvöld um heimflutning islenzkra handrita, fornra og nýrra, frá 
Danmörku, svo sem safns Árna Magnússonar og þeirra handrita, er konungnr 
hefir fengið héðan fyrr á timnm og geymd eru i dönskum söfnum.

Greinargerð.

Um rök þessarar ályktunar er visað til ritgerðar dr. Páls Eggerts Óla- 
sonar prófessors, er hann nefnir: »Nokkur orð um endnrheimt islenzkra hand- 
ritae. Ritgerð þessi hefir verið send öllnm alþingismönnum.

Nánara i framsögu.

Ed. 539. Nefndarálit

um frv. til laga nm hafnargerð á Sanðárkróki.

Frá minni hl. sjávarútvegsnefndar.

Nefndin hefir klofnað i þessn máli. Meiri hlutinn sér ekki fært að af-



greiða málið á þessu þingi, en minni hlntinn Ieggnr til, að frv. verði samþykkt 
óbreytt. — Nánar í framsögu.
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Alþingi, 14. april 1930.

H. Steinsson.

Ed. 540. Nefndarálit

nm frv. til laga nm hafnargerð á Dalvik.

Frá minni hl. sjávarútvegsnefndar.

Sjávarntvegsnefnd heflr klofnað I þessu máli. Meiri hlntinn sér ekki fært 
að afgreiða það á þessn þingi, en minni hlntinn leggur til, að frv. verði sam- 
þykkt óbreytt — Nánar í framsögn.

Alþingi, 14. april 1930.

H. Steinsson.

Ed. 541. Nefndarálit

um frv. til laga nm hafnargerð á Akranesi.

Frá minni hl. sjávarútvegsnefndar.

Meiri hlnti nefndarinnar telur ekki fært að afgreiða frv. á þessn þingi, en 
minni hlntinn leggur hinsvegar til, að það verði samþykkt óbreytt. — Nánar i 
framsögu.

Alþingi, 14. april 1930.

H. Steinsson.

Ed. 542. Nefndarálit

nm frv. til fjáraukalaga fyrir árið 1928.

Frá fjárhagsnefnd.

1 frv. stjórnarinnar var farið fram á útgjaidaheimild, að npphæð alis kr. 
1822089,15, en i Nd. hefir npphæðin verið færð niðnr i kr. 1252946,49. Tveir 
nefndarmenn (BK og JÞ) hefðu talið réttara að samþykkja alla þá npphæð,
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sem farið var fram á í stjfrv., en gera þó ekki ágreining út af þesso. Leggnr 
nefndin til, að frv. verði samþykkt óbreytt.

Alþingi, 14. april 1930.

Ingvar Pálmason, Jón Baldvinsson,
form. fnndaskr. og frsm.

Jón Þorláksson. Björn Kristjánsson.

Ed. 543. Nefndarálit

um frv. til laga nm samþykkt á landsreikningnum 1928.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin hefir haft nanman tima til athngnnar á landsreikningnnm að 
þessu sinni, þar sem frv. var fyrst vísað til nefndarinnar i dag, en með því að 
liknr eru til, að þingið standi ekki nema nokkra daga hér eftir, vill nefndin af- 
greiða málið án tafar. Hefir neðri deild atbngað frv. þetta og gefið nt allitarlegt 
nefndarálit. Með skirskotnn til þess, sem þar er tekið fram, leggnr nefndin til, að 
frv. verði samþ. eins og það liggnr fyrir.

Alþingi, 14. april 1930.

Ingvar Pálmason, Jón Baldvinsson, Jón Þorláksson. 
form. og frsm. fnndaskr.

Björn Kristjánsson.
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Nd. 544. Breytingartillögur

við frv. til laga om geldingn hósdýra.

I. Frá Magnúsi Guðmandssgni.
Fyrirsögn frv. verði:
Frv. til laga nm geldingn hesta og nanta.

II. Frá Jörundi Brynjólfssyni.
Við 4. gr. Greinina skal orða svo:
Lög þessi ganga i gildi 1. jan. 1932.
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Nd. 545. Frumvarp

til laga um geldingu hesta og nauta.
Frá landbúnaðarnefnd.

1. gr.
Hesta og naut, sem gelda þarf, skal svæfa áður en gelding fer fram.

2. gr.
Sýslunefndir hlutist til um, að hæfilega margir geldingamenn séu í 

hverri sýslu. Skulu þeir hafa lært að fara með svæfingarefni (Cloroform) og 
einnig aflað sér þeirrar þekkingar og leikni, sem þarf til að inna verkið vel 
af hendi, og hafa fengið um það vottorð frá dýralækni eða héraðslækni. 
Þeim skal heimilt að gera kaup á svæfingarefni hindrunarlaust, þar sem leyfð 
er sala á þvi.

3. gr.
Brot gegn lögum þessum varðar sektum, 50—500 kr., nema þyngrí 

refsing liggi við samkvæmt öðrum gildandi lögum.

4. gr.
Lög þessi ganga i gildi 1. jan. 1931.

Þiugskjal 545 —547

Nd. 546. Breytingartillögur

við frv. til laga um innflutningsgjald af benzini til viðhalds vegum.
Frá Magnúsi- Torfasyni.

1. Vifl 1. gr. 1 stað »7« komi: 3.
2. 6. gr. falli niður.
3. 7. gr. orðist svo:

Lög þessi gilda frá 1. júli 1930 til 30. júni 1931.

Nd. 547. Nefndarálit

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 32, 7. mai 1928, um sundhöll f 
Reykjavik.

Frá minni hluta fjárveitinganefndar.
Nefndin hefir eigi fengizt til að taka mál þetta fyrir á fundi eða taka 

afstöðu til þess, en við undirritaðir leggjum lil, að frv. verði samþ. óbreytt.

Alþingi, 13. april 1930.
Haraldur Guðmundsson, Jón Ólafsson. 

frsm. minni bl.
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Ed. 548. Nefndarálit

nm frv. til fjáraukalaga fyrir árið 1929.

Frá fjárveitinganefnd.

Frv. þelta var fyrst i gær, 14. apríi, tekið til 1. umr. hér í deildinni og 
fengið fjárveitinganefnd tii athugunar, og nú er komið að þinglausnum eða þing- 
frestun.

Háttv. Nd. hefir með óðrum orðnm setið með frv. allt þingið að heita 
má. Þetta verður nefndin að tetja mjög óheppileg vinnubrögð, þar sem Ed. er 
með þvf útilokuð frá að athuga málið nokkuð gaumgæfilega.

Nefndin hefir nú ihugað frv. á einum fundi og sér,ekki fært að verja 
lengri tima til þess.

Eftir þessa stuttu athugun verður nefndin að leggja tii, að frv. verði 
samþykkt óbreylt, enda virðist frv. ekki lakara rökstutt en ott hefir átt sér stað.

Nefndin verður þó að lita svo á almennt, að æskilegast sé, að sem minnst 
sé borgað út umfram það, sem fjárlög eða önnur lóg mæla fyrir, nema sérstók 
nauðsyn sé fyrir hendi.

1 þessu sambandi viil nefndin benda á, að hún telur orka tvímælis eftir 
gögnum, sem fyrir liggja, hvort nauðsyn hafi verið að greiða nema lítið af þvf, 
sem talift er i 6. gr., svo og 4. lið 7. gr., sem er allhá upphæð, þvi að enda þótt 
stjórninni t. d. berist áskoranir um einstakar fjárveitingar frá Pétri eða Páli, 
einstökum þingmónnum eða miðstjórnum flokka, þá virðist það út af fyrir sig 
ekki nægar ástæður.

Alþingi, 15. april 1930.

Jón Jónsson, Páil Hermannsson, Erlingur Friðjónsscn.
form., frsm. fundaskr.

Ingibjörg H. Bjarnason. Jóh. Jóhannesson.

Nd. 549. Breytingartillaga

við frv. tii laga um innflutningsgjald af benzini til viðhalds vegum.

Flutningsm.: Pétur Ottesen, Bjarni Ásgeirsson.

Við 2. gr. Fyrri málsgrein skal orða svo:
Innflutningsgjaldinu skal varið tii þess að greiða kostnað við umbætur 

og viðhald akfærra þjóðvega og sýsluvega I landinu, og skal om skiptingu fram- 
lags tii einstakra vega af fé þvl, er á ári hverju kemur inn á þennan hátt, farið 
eftir tillögum vegamálastjóra og miðað við brýnuslu þarfir á hverjum stað.
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Ed. 550. Lög

um Fiskveiðasjóð íslands.

(Afgreidd frá Ed. 15. apríl).

1. gr-
Tilgangur Fiskveiðasjóðs íslands er að styðja bátaútveg landsmanna 

með hagkvæmnm lánum.
2. gr.

Höfuðstóll sjóðsins er:
I. Eignir hins gamla Fiskiveiðasjóðs, í peningum og skuldabréfum, eins og 

þær verða, er lög þeasi öðlast gildi.
II. Tillag úr rikissjóði, 1 milljón króna. Er það samningsatriði milli stjórnar 

sjóðsins og ríkisstjórnarinnar, hvenær og á hvern hátt greiðsla þessi fari 
fram, en lokið skal henni eigi siðar en 1. júni 1941.

III. Hundraðsgjald af útfluttum fiskiafurðum samkvæmt þvi, sem ákveðið 
verður i sérstökum lögum, þar til höfuðstóll sjóðsins nemur 8 milljón- 
um krónaJ

3. gr.
Fiskveiðasjóði er heimilt að gefa út handhafavaxtabréf, allt að l1/* 

milljón kr., sem tryggð skulu með stofnfé sjóðsins og ábyrgð rikissjóðs. 
Fjármálaráðherra setur nánari reglnr um stærð bréfanna, útlit, útdrátt og 
aðra meðferð þeirra, i reglugerð sjóðsins. Rikisstjórninni er heimilt að taka 
lán til kaupa á slikum bréfum, allt að l1/* milljón kr., enda skal svo til haga 
um vexti bréfanna, verð þeirra og timalengd útlána, að ríkissjóður verði 
skaðlaus af.

4. gr.
Fé Fiskveiðasjóðs má eingöngu lána til:

a. Skipakaupa, allt að 50 rúmlesta. Þó má veita lán til kaupa á stærri skip- 
um, ef fé er fyrir hendi.

b. Stofnsetningar iðjufyrirtækja í sambandi við fiskiveiðar, svo sem til hag- 
nýtingar fiskiúrgangi, íshúsa og kælihúsa. 5

5. gr.
Lán til kaupa á nýjum skipum má veita til 12 ára, en þeim mun 

skemur, sem nemur fyrningu, til kaupa á eldri skipum.
Skipakaupalán mega nema allt að helmingi kaupverðs, þó ekki yfir 

30000 kr. til eins lánþega. Veita má þó samvinnufélögum fiskimanna lán til 
skipakaupa allt að 30000 kr. á skip.

Lán til iðjufyrirlækja má veita til 15 ára, og mega þau nema ’/s 
stofnkostnaðar fyrirtækjanna. Þó skal lán í einn stað eigi fara fram úr 35000 
kr. Vextir lána samkvæmt grein þessari skulu ekki að jafnaði fara fram úr



1408 Þingskjal 550

5’/í"/o, og greiðast þeir fyrirfram. Hver lántakandi Fiskveiðasjóðs greiðir 1% 
af lánsupphæð í varasjóð deildarinnar um leið og hann tekur lánið.

6. gr.
Lán úr Fiskveiðasjóði má veita gegn þessum tryggingum:

a. Gegn fasteignarveði, allt að ’/‘ af virðingarverði þess, ef ekki hvila neinar 
skuldbindingar á veðinu á undan veðrétti sjóðsins.

b. Gegn fyrsta veðrétti i skipnm, allt að helmingi virðingarverðs, enda gangi 
þá veðréttur sjóðsins fyrir öllum Öðrum tryggingum í skipunum, öðrum 
en lögveði.

7. gr.
Heimilt er stjórn Fiskveiðasjóðs að leggja árlegt aukagjald, sem nemi 

allt að 1/‘°/0, á lán með veði i skipunum. Gjald þetta skal lagt i sérstakan 
sjóð, sem ávaxtast eins og varasjóður, og skal þvi varið til að bæta Fisk- 
veiðasjóði þann halia, sem hann kann að biða vegna sjóveða i veðsettuin 
skipum. Nánari fyrirmæli um þetta skulu sett i reglugerð Fiskveiðasjóðs.

8. gr.
Leggja skal í varasjóð, auk stofngjalds lánþega eftir 5. gr., 5O’/o af 

árlegum tekjuafgangi Fiskveiðasjóðs, þar til varasjóður nemur 20% af út- 
lánum sjóðsins, en þaðan af svo mikið, sem þarf til að halda þvi hlutfalli 
tryggingar. Varasjóð skal ávaxta á öruggum stað, og má eigi festa hann í 
áhættulánum.

9. gr.
Eignir þær, er Fiskveiðasjóður tekur að veði, skal á kostnað lánþega 

virða á þann hátt, er nánar verður tiltekið i reglugerð sjóðsins. 1 reglugerð- 
inni má meðal annars ákveða, að stjórn Fiskveiðasjóðsins megi tilnefna þá 
menn, er skuli framkvæma virðingarnar. Stjórn sjóðsins getur hvenær sem 
er heimtað skilriki fyrir þvi, að veðsettum eignum sé vel við haldið og að 
veðið hafi ekki rýrnað.

10. gr.
Verði eigendaskipti að eign, sem veðsett er Fiskveiðasjóði, þá er stjórn 

sjóðsins heimilt að heimta lánið endurgreitt að fullu, eða að nokkru leyti, ef 
henni þykir ástæða til, enda skal bæði seljanda og kaupanda skylt að tilkynna 
sjóðstjórninni eigendaskiptin þegar í stað.

11. gr.
Verð húsa á fasteignum, er Fiskveiðasjóður tekur að veði, skal því 

aðeins teljast til virðingarverðs fasteignarinnar, að húsin séu vátryggð i vátrygg- 
ingarstofnun, er stjórn sjóðsins tekur gilda.

1 reglugerð sjóðsins má ákveða, að Fiskveiðasjóður annist vátryggingar 
þeirra eigna, sem veðsettar eru fyrir láni úr sjóðnum, og innheimti iðgjöldin 
á gjalddögum lánsins, ef stjórn sjóðsins ákveður svo.



Þingskjal 550 1409

12. gr.
Nú er lán úr Fiskveiðasjóði eigi greitt á réttnm gjalddaga, eða veðið 

gengnr svo úr sér eða rýrnar að veðgildi, að það eigi er svo tryggt sem vera 
skal, eða nýr eigandi vanrækir að taka lánið að sér, og er þá stjórn sjóðsins 
heimilt að telja eftirstöðvar lánsins komnar i gjalddaga þegar, án uppsagnar.

13. gr.
Þegar lán er komið i gjalddaga, hefír Fiskveiðasjóðurinn heimild til 

að láta selja veðið við opinbert uppboð, án undanfarins dóms, sátta eða fjár- 
náms, samkvæmt tilskipun um fjárforráð ómyndugra, 18. febr. 1847, 10. gr., 
eða Iáta leggja það Fiskveiðasjóðnum út til eignar, ef þörf er á.

Fiskveiðasjóðurinn þarf ekki að láta neinn vera fyrir sina hönd við 
uppboðið, og skal þar ekki taka mótmæli skuldunauts til greina, nema þau 
séu auðsjáanlega á rökum byggð, og eigi er heldur hægt að stöðva eða ónýta 
nppboðið með neinskonar dómskoti.

Fiskveiðasjóðurinn ber hinsvegar ábyrgð á þvi, að skuldin sé rétt og 
komin i gjalddaga, og er skuldunaut rétt að höfða mál til endurgjalds á öllu 
því, er hann hefir skaðazt á uppboðinu, og öllum málskostnaði að skaðlausn.

Fiskveiðasjóðurinn getur samið svo um við skuldunauta sina, að upp- 
boð á veðsettum eignum megi fara fram i skrifstofu uppboðshaldara.

14. gr.
Nú er skip eða fasteign seld á nauðungaruppboði eða við gjaldþrota- 

skipti, og ber þá uppboðshaldara að rannsaka, hvort eignin er veðsett Fisk- 
veiðasjóðnum, og geta þess i uppboðsgerðinni. Ef svo reynist, skal stjórn 
sjóðsins gert aðvart svo timanlega, að hún geti látið fulltrúa sinn vera við 
uppboðið.

15. gr.
Fiskveiðasjóðurinn er undanþeginn tekjuskatti og öðrnm opinberum 

gjöldum og sköttum, hverju nafni sem nefnast. Bækur sjóðsins, ávisanir, skuld- 
bindingar, sem gefnar eru út af sjóðnum og i nafni hans, svo og skuldbind- 
ingar, er veita sjóðnum handveðsrétt, eru undanþegnar stimpilgjaldi.

16. gr.
Atvinnumálaráðuneytið hefir á hendi stjórn Fiskveiðasjóðs, þar til 

samningar takast við Útvegsbanka Islands um rekstur sjóðsins, eftir fyrir- 
mælum 10. gr. laga nr. 2 1930. Útlánsfé Fiskveiðasjóðs skal skipt sem jafnast 
eftir bátaútgerð i hverjum hluta landsins.

17. gr.
Reikningar Fiskveiðasjóðs skulu endurskoðaðir af 2 mönnum, er ráð- 

herra skipar. Um störf þeirra og þóknun fyrir þau skal ákveðið i reglugerð 
sjóðsins.

Stjórn sjóðsins skal á hverju miðju reikningsári gefa rádherra stutt
Alpt. 1930. A. (42. löggjafarþing). 177
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yfirlit yfir hag sjóðsins, er birta skal í B-deild Stjórnartiðinda. Auk þess get- 
ur ráðherra, hvenær sem er, krafizt allra upplýsinga um hag sjóðsins.

Eftir hver áramót gefur sjóðstjórnin ráðherra fullkominn, endurskoðaðan 
ársreikning og skýrslu um hag og starfsemi sjóðsins á árinu. Ráðherra úr- 
skurðar ársreikninginn, og skal siðan birta hann i B-deild Stjórnartiðinda.

18. gr.
í reglugerð fyrir Fiskveiðasjóðinn má setja þau ákvæði um stjórn 

sjóðsins og starfrækslu, er nauðsynleg þykja, þótt ekki sé sérstaklega gert ráð 
fyrir þeim i þessum lögum, enda fari þau ekki í bág við nein ákvæði 
i lögunum.

19. gr.
Lög þessi gánga i gildi 1. jan. 1931, og eru þá jafnframt úr gildi numin 

lög nr. 52, 10. nóv. 1905, um stofnun Fiskiveiðasjóðs íslands, og lög nr. 29, 
16. nóv. 1907, um lánsdeild við Fiskiveiðasjóð Islands, svo og önnur fyrir- 
mæli i lögum, skipulagsskrá og reglugerð, er fara i bág við lög þessi.

Ed. 551. Lög

um fiskveiðasjóðsgjald.
(Afgreidd frá Ed. 15. april).

1. gr.
Af öllum islenzkum fiskiafurðum, þar á meðal sild og sildarafurðum, 

hverju nafni sem nefnast, sem fluttar eru til útlanda, skal umfram lögmælt 
útflutningsgjald til ríkissjóðs greiða í Fiskveiðasjóð íslands */» */» gjald af 
verði afurðanna.

2. gr.
Gjald það, er ræðir um i 1. gr., skal miða við söluverð afurðanna 

með umbúðum, fluttra i skip (fob) á þeirri höfn, er þær fyrst fara frá, að 
frádregnu útflutningsgjaldi, eða söluverð erlendis (cif), að frádregnu útflutn- 
ingsgjaldi og flutnings- og ábyrgðargjaldi til útlanda og miðilsgjaldi. Ef fiski- 
afurðir eru sendar óseldar, skal lögreglustjóri eða innheimtumaður rikissjóðs 
ákveða gjaldið eftir þvi, sem ætla má að verðar séu með umbúðum, fluttar á 
skip. Sendandi eða umboðsmaður hans er skyldur til að gefa lögreglustjóra 
eða innheimtumanni rikissjóðs vottorð, að viðlögðnm drengskap, um hvort 
hið senda er selt eða ekki, og ef selt er, þá söluverð og söluskilmála.

3. gr.
Nú sannar sendandi það, áður en 6 mánuðir ern liðnir frá útgáfudegi 

farmskirteinis, að verð það, sem lögreglustjóri eða innheimtumaðnr rikissjóðs 
hefir sett á hinar útfluttu óseldu fiskiafurðir, sé hærra en hann hefir selt þær, 
og er fjármálaráðuneytinn þá heimilt að endnrgreiða mismnninn.
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4. gr.
Til fiskiafurða þeirra, er getur í 1. gr., telst allskonar fiskur, þar á 

meðal síld og hverskonar fiskafurðir eða síldarafurðir, sem verkaðar eru eða 
fluttar milli skipa í landhelgi eða á höfnum inni, þótt veiðin hafi farið fram 
utan landhelgi.

5. gr.
Gjaldið fellur í gjalddaga um leið og skipið er afgreitt úr höfn eða ið- 

ur en lagt er af stað ti) útlanda, ef engrar afgreiðslu er beiðzt. Gjaldið greiðist 
lögreglustjóra, þar sem varan er tekin, eða ef hún er eigi fiutt úr landi, þi 
þar, sem skip leggur frá landi.

6- gr.
Hver, sem sendir vörur þær til útlanda, er ræðir um í lögum þessum, 

er skyldur að fá hlutaðeigandi lögreglustjóra eða innheimtumanni rikissjóðs í 
hendur samrit eða staðfest eftirrit af farmskirteinum eða öðrum hleðslu- 
skirteinum, er út hafa verið gefin um farminn, og skal það gert áður en skip 
er afgreitt eða leggur frá landi. Ef engin hleðsluskjöl hafa verið gefin út, 
kemur í þeirra stað yfirlýsing sendanda um vörumagnið, gefin að viðlögðum 
drengskap.

Ef sendandi er fjarverandi eða gætir eigi skyldu sinnar, taka ikvæði 
þessi einnig til skipstjóra og afgreiðslumanna skipa.

Gjaldið skal talið eftir skilrikjum þeim, er getur í þessari grein.

7. gr.
Skip og farmur er að veði fyrir fiskveiðasjóðsgjaldinu.

8. gr.
Lögreglustjórar eða tollstjóri skulu gera reikningsskil fyrir fiskveiða- 

sjóðsgjaldinu, eftir þvi sem fjármálaráðuneytið og reglur um opinber reikn- 
ingsskil mæla fyrir.

9. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum, frá 50—5000 kr., nema þyngri 

refsing liggi við eftir öðrum lögum. Auk þess skal sendandi, skipstjóri eða 
afgreiðslumaður, sem sannur verður að sök um að hafa skýrt rangt frá farmi, 
greiða þrefalt það fiskveiðasjóðsgjald, sem reynt var að draga undan.

Sektir allar renna i rikissjóð.
Ef lögreglustjóri eða innheimtumaður rikissjóðs hefir grun um, að 

skilriki þau, er i 6. gr. getur, séu röng, skal hann rannsaka farm skipsins 
áður en það er afgreitt eða lætur frá landi, eða á annan veg útvega þær 
skýrslur, sem með þarf í þessu efni.

Kostnað, er af þessu leiðir, skal skipstjóri greiða, ef skiirikin reynast 
röng, en ella rikissjóður.
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10. gr.
Með mái út af brotum gegn lögum þessum skal faríð sem almenn 

lögreglumál.
11. gr.

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1931 og giida þar til er höfuðstóll 
Fiskveiðasjóðs Islands nemur 8 miiljónum króna.

Ed. 552. Lög

um gagnfræðaskóla.
(Afgreidd frá Ed. 15. april).

1. gr.
1 Vestmannaeyjum, Hafnarfirði, Reykjavík, tsafirði og Akureyri skulu 

vera gagnfræðaskólar. Heimilt er ennfremur landsstjórninni að láta efna 
til gagnfræðaskóla á Siglufirði og Norðfirði, þegar kaupstaðir þessir óska þess 
og uppfylla skilyrði þessara laga.

2. gr.
Markmið gagnfræðaskólanna er að veita ungmennum, sem lokið bafa 

fuilnaðarprófi barnafræðslunnar, kost á að afla sér frekarí hagnýtrar fræðslu, 
bókiegrar og verklegrar, gera þá nýtarí þegna þjóðfélagsins og bæfa til að 
stunda nám í ýmsum sérskólum.

' 3. gr.
Stofnkostnaður gagnfræðaskólanna greiðist að þrem fimmtu hlutum 

af hlutaðeigandi bæjarfélagi, en að tveim fimmtu hlutum úr ríkissjóði, enda 
samþykki kennslumálastjórnin skólastað, uppdrætti og lýsingu af skólahúsinu. 
Bæjarfélög þau, sem nefnd eru í 1. gr., skulu leggja tíl hæfilega skólalóð og 
leikvöll endurgjaldslaust, en kennslumálastjórnin teikningu, ef þess er óskað.

4. gr.
Gagnfræðaskólar skulu vera samskólar fyrir pilta og stúlkur. Árs- 

deildir mega ekki vera færri en tvær. Auk þess má gagnfræðaskóli, með leyfi 
kennslumálastjórnar, hafa framhaldsnám hinn þríðja vetur i hagnýtum fræð- 
um, eftir þvi sem ákveðið er i reglugerð. Kennsla i hverri ársdeild má ekki 
standa skemur en sex mánuði (sbr. þó 16. gr.), og ekki lengur en sjö og 
hálfan mánuð.

5. gr.
Inntökuskilyrði i 1. bekk gagnfræðaskólanna eru þessi: 1. Að hafa 

lokið fullnaðarprófi barnafræðslunnar. 2. Að vera ekki haldinn af næmum 
sjúkdómi. 3. Að vera 14 ára að aidri. Þó getur skólastjóri veitt undanþágu
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frá siðast talda skilyrðinu, ef honum virðist ástæða til, enda sé umsækjandi 
fullra 13 ára. Heimilt er og að ákveða i reglugerð próf i einstökum náms- 
greinum sem inntökuskilyrði. Ef fleiri sækja um inntöku i einhvern bekk 
gagnfræðaskóla en húsrúm leyfir, ræður prófeinkunn skólavist, samkvæmt 
nánari fyrirmælum i reglugerð.

6. gr.
Kennslan skal miða að þvi að glæða námfýsi nemenda og koma þeim 

til að starfa á eigin hönd, og skal um námsefni jafnan höfð hliðsjón af því, 
hvað ætla má að komi nemendum að gagni i lifinu. Sérstakt tillit skal taka 
til atvinnuhátta landsins og skólahéraðsins, einkum að loknu fyrsta árs námi.

ÞeSsar námsgreinar skal kenna i gagnfræðaskólum: íslenzku og is- 
lenzkar bókmenntir, sögu, eitt Norðurlandamálanna eða ensku, landafræði, nátt- 
úrufræði, almennan reikning, ásamt undirstöðu í flatarmáli og rúmmálsfræði. 
Þau atriði félags- og lögfræði, sem mest koma við daglegu lifi. Ennfremur 
dráttlist, söng, iþróttir og hagnýt vinnubrögð.

Heimilt er skólastjórum að veita nemendum undanþágu frá einstökum 
námsgreinum, einkum erlendum tungumálum, enda leggi þeir þá þvi meiri 
stund á önnur námsefni skólans, eftir þvi sem áhugi og hæfileikar benda til.

7. gr.
Eftir nám i fyrsta bekk skal ljúka ársprófi; eftir nám i öðrum bekk 

gagnfræðaprófi. Eftir nám i framhaldsbekk prófi því, sem reglugerð ákveður. 
Skólastjóri ræður skyndiprófum. Þau skulu vera skrífleg og fyrirvaralaus.

8. gr.
Kennarar gagnfræðaskólanna prófa hver i sinni kennslugrein og eru 

prófdómendur hver hjá öðrum við árspróf. Kennslumálaráðuneytið skipar 
prófdómendur við burtfararpróf, og velja þeir verkefnin við prófin.

9. gr.
Fimm manna skólanefnd hefir yfirumsjón hvers gagnfræðaskóla. 

Kýs bæjarstjórn með hlutfallskosningu fjóra menn til þríggja ára, en kennslu- 
málaráðuneytið skipar hinn fimmta, sem jafnframt er formaður, til jafnlangs 
tíma. Þó getur kennslumálaráðuneytið falið skólanefnd barnaskólanna umsjón 
gagnfræðaskóla, þegar bæjarstjórn óskar þess.

10. gr.
Hver skólanefnd semur reglugerð fyrir sinn skóla um kennslu, próf og 

annað, er lýtur að starfi skólans, en kennslumálastjórnin staðfestir. Skólanefnd 
skal vera i ráðum með skólastjóra um bóka- og áhaldakaup, annast fjárstjórn 
skólans og géra til kennslumálastjórnarinnar tillögur um skipun skólastjóra 
og ráðningu kennara.

11. gr.
Skólastjórar við gagnfræðaskólana skulu skipaðir af kennslumálaráðu-
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neytinu, að fengnnm tillögum hlutaðeigandi skólanefndar. Fasta kennara 
ræður kennslumálaráðuneytið, að fengnum tillögum skólanefndar og skóla- 
stjóra. Heimilt er skólanefnd að segja kennara upp starfi með eins árs fyrir- 
vara. Auk skólastjóra er heimilt að ráða einn fastan kennara fyrir fyrstu 30 
nemendurna og úr því einn kennara fyrir hverja 30 nemendur eftir meðaltali 
siðustu 3 ára. 1 nýjum gagnfræðaskóla skal tala fastráðinna kennara ákveðin 
þrjú fyrstu árin af skólanefnd i samráði við kennslumálastjórnina.

Kennarar, sem ráðnir eru með föstum samningi, skulu kenna 27 stundir 
á viku, en skólanefnd ákveður kennsluskyldu skólastjóra, með samþykki 
kennslumálastjórnarinnar.

Skólastjóri setur stundakennara fyrir hvert skólaár, með samþykki 
skólanefndar.

12. gr.
Fyrir mánaðardvöl hvers reglulegs nemanda i gagnfræðaskóla skal 

greiða úr rikissjóði i skólasjóð 16 krónur, gegn 24 króna lágmarksframlagi 
úr hiutaðeigandi bæjarsjóði.

13. gr.
Innanbæjarnemendur skulu ganga fyrir öðrum um skólavist og að 

jafnaði njóta ókeypis kennslu. í’ó má skólanefnd, þegar sérstök ástæða þykir 
til, með samþykki kennslumálastjórnarinnar ákveða skólagjöld, sem nemi 20 
kr. um skólaárið fyrir stúlku, en 40 kr. fyrir pilt. Aldrei má þó leggja skóla- 
gjald á meira en helming innanbæjarnemenda. Utanbæjarstúlkur greiði 40 kr. 
i skólagjald, en utanbæjarpiltar 80 kr. yfir skólaárið.

14. gr.
Nú eru haldin námsskeið við gagnfræðaskóla í bóklegum eða verk- 

legum fræðum, eigi skemur en 2 mánuði og kennsla hvers nemanda 12 stundir 
á viku eða meira, og skal þá greiða úr ríkissjóði 6 kr. fyrir mánaðarkennslu 
hvers nemanda, gegn 9 kr. lágmarksframlagi úr bæjarsjóði. Nemendur greiði 
kennslugjald í hlutfalli við námstimann eftir ákvörðun skólanefndar. Nánari 
fyrirmæli um námsskeið þessi skulu sett i reglugerð hvers gagnfræðaskóla.

15- gr-
Ríkissjóðstillög og hið lögmælta framlag bæjarsjóðs, svo og kennslu- 

gjöld renna i skólasjóð, og stendur hann straum af rekstri skólans. Nú nægja 
ekki þessar tekjur til rekstrar gagnfræðaskóla, og greiðist þá úr hlutaðeigandi 
bæjarsjóði það, sem á vantar rekstrarkostnaðinn.

16. gr.
í reglugerð fyrir gagnfræðaskóla i Vestmannaeyjum má ákveða, að 

námstiminn sé skemmri en 6 mánuðir árlega, en þó skulu próf þaðan vera 
hin sömu og við aðra gagnfræðaskóla, enda sé samanlagður kennslutimi til 
prófs þar jafnlangur og i öðrum hliðstæðum skólum.
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17. gr.
Við gagnfræðaskólann í Reykjavik skipar kennslumálastjórnin tvo fasta 

starfsmenn, skóiastjóra og einn kennara. Skal skólastjóri njóta sömu Iauna- 
kjara og forstöðumaður Kennaraskólans, en kennarinn sömu launakjara og 
fastir kennarar við þann skóla. Lann þeirra greiðast úr ríkissjóði, enda 
greiðist enginn rikissjóðsstyrkur fyrir hina fyrstu 30 nemendur þessa skóla. 
Þessi sérstöku hlunnindi gagnfræðaskólans i Reykjavík falla niður um leið og 
þeir menn láta þar af störfum, sem nú gegna þessum embættum.

18- gr.
Rikissjóður lætnr á árunum 1930, 1931 og 1932 reisa hús handa gagn- 

fræðaskólanum i Reykjavik. Leggnr bærinn til ókeypis lóð, sem kennslumála- 
ráðnneytið teknr gilda, þar sem séð er fyrir eðlilegri vaxtarþörf skólans og 
annara skóla og skyldra stofnana, sem siðar yrði ákveðið að reka i sam- 
bandi við hann. Ennfremur skal Reykjavikurbær leggja til vatn með kostnaðar- 
verði úr hitaveitu bæjarins til að bita skólabygginguna. Rikissjóður leggur fram

byggingarkostnaðar, allt að 90 þús. kr., en Reykjavikurbær */‘ hluta.
Meðan ekki er komin til afnota fyrir gagnfræðaskóla Reykjavikur (nú- 

verandi ungmennaskóla) bygging sú, er hér um ræðir, skal Reykjavíkurbæ 
skylt að sjá skólanum fyrir húsrúmi, sem kennslumálastjórnin tekur gilt, en 
landsstjórnin greiðir húsaleignnnar.

19. gr.
Heimilt skal ríkisstjórninni að taka lán til stofnfjárgreiðslu að sfnum 

hluta, samkvæmt Iögnm þessnm og lögum nr. 37 1929, um héraðsskóla, að 
þvi leyti sem þörf krefur og árlegar fjárveitingar ekki hrökkva til.

20. gr.
Ungmennafræðsla i kauptúnnm og sveitum, sem hvorki þessi lög né 

lög nr. 37 1929, nra héraðsskóla, taka til, skal styrkt samkvæmt reglum, er 
kennslumálastjórnin setur, af þvi fé, sem árlega er til þess veitt i fjárlögum.

21. gr.
Lög þessi öðlast gildi að þvi er snertir ákvæði 18. gr. þegar i stað, 

en að öðru leyti 1. okt. 1930. Jafnframt eru úr gildi numin lög nr. 68 1928, 
um bráðabirgða-ungmennafræðslu i Reykjavik.

Ed. 553. Lög

um breyting á lögum nr. 37, 14. júni 1929, um héraðsskóla.
(Afgreidd frá Ed. 15. april).

Á eftir orðunum »að Núpi i Dýrafirðic i fyrri málsgr. 1. greinar lag 
anna komi: Reykjum í Hrútafirði.
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Ed. 554. Lög

um viðauka og breyting á lögum nr. 31, 7. maí 1928, um heimild handa rík- 
isstjórninni til ríkisrekstrar á útvarpi.

(Afgreidd frá Ed. 15. apríl).

1- gr.
Á undan 1. gr. komi fyrirsögn: I. kafli. Um skipulag og rekstur útvarps.

2. gr.
2. gr. laganna falli niður. 3. gr. verði 2. gr.

3. gr.
4. gr. verði 3. gr. og orðist svo:
Atvinnumálaráðherra skipar fimm manna útvarpsráð til tveggja 

ara. Ráðherra velur formann þess, einn skal tilnefndur af Háskóla Islands, 
einn af prestastefnu þjóðkirkjunnar, einn af fræðslumálanefnd (sbr. lög 
nr. 19 1928, 1. gr.), en hinn fimmti skal valinn meðal þriggja manna, er 
félag útvarpsnotenda tilnefnir, enda séu þá í þvi félagi fjórði hver þeirra 
manna, sem útvarpsnotendur eru taldir og greitt hafa lögmælt gjöld eftir 
lcgum þessum; ella velur ráðherra einnig hinn fimmta mann í út- 
varpsráðið.

Skipun ’útvarpsráðs skal miða við 1. júlí.

4. gr.
Fyrri liður 5. gr. verði 4. gr. og orðist svo:
Útvarpsráðið hefir yfirstjórn hinnar menningarlegu starfsemi út- 

varpsins og ræður útvarpsefni, i samráði við útvarpsstjóra.
Þess skal stranglega gætt, að við útvarpið ríki skoðanafrelsi og að gætt 

verði fyllstu óhlutdrægni gagnvart öllum flokkum og stefnum i almenn- 
um málum.

Ráðherra ákveður nánar um störf útvarpsráðs í reglugerð, svo og um 
þóknun fyrir störfin.

5- gr.
Seinni liður 5. gr. verði 5. gr. og orðist svo: Atvinnumálaráðherra 

skipar útvarpsstjóra með fullum árslaunum, að fengnum tillögum útvarps- 
;áðs. Skal honum falið að annast allt, er lýtur að umsjón og rekstri út- 
varpsins (sbr. þó 3. gr.), og hafa á hendi allar fjárreiður þess og reikningshald.

Atvinnumálaráðherra skipar ennfremur aðra starfsmenn við útvarps- 
stöðina, eftir þvi sem þörf krefur, og ákveður laun þeirra, að fengnum 
tillögum útvarpsstjóra.

6. gr.
6. gr. orðist svo: Til þess að standa straum af rekstri útvarpsins skal
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greiða til þess árlegt afnotagjald af hverju útvarpstæki í landinu. Atvinnumála- 
ráðherra ákveður afnotagjaldið um eitt ár i senn, að fengnum tillögum útvarps- 
ráðs og útvarpsstjóra. Heimilt er atvinnumálaráðherra að fela pósthúsum og 
póstafgreiðslum landsins að annast innheimtu á ársgjöldum útvarpsnotenda sam- 
kvæmt nánari fyrirmælum i reglugerð.

Útvarpsstjóri semur í tæka tið ár hvert fjárhagsáætlun um rekstur út- 
varpsins, og skal hún send atvinnumálaráðuneytinu til samþykkis.

7. gr.
7. gr. orðist svo: Eftir að lög þessi öðlast gildi og útvarpið er tekið til 

starfa, má enginn nota viðtæki fyrir útvarp, nema tilkynnt sé útvarpsstjórninni 
og lögboðið gjald greitt af tækinu. Hvert það útvarpstæki, sem ekki hefir verið 
tilkynnt útvarpsstjórn, skal upptækt vera, og rennur andvirðið til útvarpsins.

8. gr.
8. gr., sem er ný grein, orðist svo: Útvarpið skal hafa sama rétt 

cg landssíminn um nauðsynlegar lagnir vegna starfsemi sinnar um lönd 
manna og lóðir og byggingar. Óheimilt er öllum að leggja svo nýjar lagnir, 
hvers kyns sem eru, að þær geti valdið baga eða óreglu á lögnum útvarps- 
ins, sem fyrir eru, eða tækjum, sem standa i sambandi við þær.

Atvinnumálaráðherra sker úr ágreiningi um þessi atriði.

9. gr.
9. gr. (ný grein) orðist svo: — Nú hafa einstakir menn, sveitarfé- 

lög eða bæjarfélög raflagnir, vélar eða tæki, hverskonar sem eru, sem 
geta bagað eða'valdið óreglu á notkun útvarpstækja, og er útvarpinu þá heimilt 
að gera, á kostnað eigenda, nauðsynlegar ráðstafanir um þau tæki eða lagnir, til 
þess að hindra truflanir, sem af þeim geta hlotizt.

Mönnum þeim, sem eru í þjónustu útvarpsins til J)ess að hindra slíkar 
truflanir, skal heimilt að fara tálmunarlaust um lönd manna og hús, ef nauðsyn 
er á vegna þessa starfs, enda fari þeir ekki um hibýh fyrir kl. 8 að morgni né 
eftir kl. 10 að kvöldi.

10. gr.
10. gr. (ný grein) orðist svo: — I kirkjum, leikhúsum og samkomu- 

húsum, skólum, veitingasölum og hvarvetna þar, sem almennar skemmtanir 
eru haldnar eða mannfundir, þar sem umræður fara fram, skal útvarpinu heimilt, 
án endurgjalds eða nokkurra kvaða, að leggja um húsið nauðsynlegar leiðslur 
fyrir útvarp og koma þar fyrir útvarpstækjum. En skylt skal útvarpinu að gera 
með lögnum þessum svo lítið rask og missmíði á húsakynnum sem verða má.

Réttur til að útvarpa því, sem um hönd er haft í húsakynnunum, er 
óviðkomandi þessum ákvæðum.

11. gr.
11. gr. (ný grein) orðist svo: — Heimilt skal útvarpinu að útvarpa án 

endurgjalds:
Alpt. 1030. A. (42. löggjafarping). 178
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a) messugerðum,
b) hljómleikum og samsöngum, sem haldnir eru úti fyrir almenning, 

enda njóti flokkurinn styrks af almannafé,
d) umræðum á opinberum samkomum, stjórnmálafundum og öðrum al- 

mennurn mannfunduui.

12. gr.
Á undan 12. gr., sem er ný grein, komi: — II. kafli. Um einkasölu á 

útvarpstækjum. En greinin orðist svo: Ríkisstjórninni er heimilt að ákveða 
einkasölu á útvarpstækjum. Skal þá engum öðrum en ríkisstjóminni eða 
þeim, sem hún felur það, heimilt að flytja inn í landið útvarpstæki né 
verzla með þau.

13. gr.
13. gr. (ný grein) orðist svo:
Útvarpstæki skal samkvæmt lögum þessum telja hvert það tæki, sem 

hægt er að nota til þess að taka við útvarpi, einnig tækjahluta og vara- 
hluti i útvarpstæki, og rafhlöð, sem notuð eru við útvarpstæki.

14. gr.
14. gi. (ný grein) orðist svo:
Rikissjóður leggur fram nauðsyniegt rekstrarfé til einkasölunnar.
Allur verzlunarhagnaður af einkasölunni rennur til útvarpsins.

15. gr.
15. gr. (ný grein) orðist svo:
Atvinnumálaráðherra ákveður með reglugerð allt nánara fyrirkomu- 

lag einkasölunnar, þar á meðal, hversu fara skuli um þau útvarpstæki, 
sem óseld kunna að vera hjá tækjasölum, þegar einkasalan hefst.

16. gr.
Á undan 16. gr. (sem er ný) kemur fyrirsögn: — III. kafli. Ýms 

ákvæði. En greinin orðist svo: Rrot gegn lögum þessum varða sektum frá 
50—500 kr., nema þyngri hegning liggi við. Þó skulu brot gegn 12. gr. varða 
rektum frá 200—20000 kr.

Hvert það útvarpstæki, sem ólöglega er flutt inn í landið eða ætlað 
til sölu á óleyfilegan hátt, skal upptækt vera og andvirðið renna til einka- 
sölunnar.

Með brot gegn lögum þessum skal farið sem almenn lögreglumáh

17. gr.
8. gr. verður 17. gr.

18. gr.
Bráðabirgðaákvæði laganna hljóði svo: Um starfstima núverandi út- 

varpsráðs fer eftir ákvæðum laga þessara, og skal hann samkvæmt þeim 
talinn frá 1. júlí næstkomandi.
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19- gr.
Þegar lög þessi hafa öðlazt staðfesting konungs, skal færa þau inn í 

meginmál laga nr. 31, 7. maí 1928, og gefa þau út svo breytt.

Ed. 555. Lög

um bændaskóla.

(Afgreidd frá Ed. 15. april).

1. gr.
Þar til öðruvisi verður ákveðið, skulu vera tveir skólar á landi hér, er 

veiti bændaefnum nauðsynlega undirbúningsmenntun og sérþekking til undir- 
búnings stöðu þeirra. Skal annar skólinn vera á Hólum i Hjaltadal, en hinn á 
Hvanneyri i Borgarfirði. Skólarnir nefnast bændaskólar.

2. gr.
Á skólajörðunum skulu vera hæfilega stór fyrirmyndarbú, rekin á 

kostnað rikissjóðs, ef hentara þykir, og veita skólastjórar þeim forstöðu.
Þar skulu færðir búreikningar um allar greinir búrekstrarins.
Á skólabúunum skal rikisstjórnin láta fara fram hagnýtar tilraunir á 

ýmsum sviðum landbúnaðarins, svo sem i jarðrækt, garðrækt, kynbótum 
búfjár og öðru, er að búfjárrækt lýtur.

1 landi skólajarðanna má stofna nýbýli til ábúðar fyrir kennara skólans.

3. gr.
Við hvorn skóla skulu vera 4 fastir kennarar, og er einn þeirra skóla- 

stjóri. Hefir hann aðalumsjón með nemendum skólans, húsum hans og 
áhöldum. Kennarar hafa allir leigulausa ibúð i skólanum. Fái kennarar ábúð 
á nýbýlum í landi skólajarðanna samkv. 2. gr., skulu þeir gjalda leigu fyrir 
landsnytjar og þau hús, er þeir fá til afnota umfram bæfilega kennaraibúð. 
Að öðru leyti fer um launakjör kennara eftir launalögum.

4. gr.
1 hvorum skóla eru 2 deildir, búfræðideild með tveimur bekkjum og 

bændadeild, sem er aðeins einn bekkur.
Skólaárið er frá 15. október til 30. april i búfræðideild, en í bænda- 

deild frá 15. október til 15. mai.

5. gr.
Þessi eru skilyrði fyrir inntöku i hvora deild:

a. Að umsækjandi í búfræðideild sé að minnsta kosti 17 ára, en i bænda-
deild 18 ára.
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b. Að hann sé ekki haldinn neinum smitandi sjúkdómi.
c. Að hann fullnægi um þekking þeim skilvrðum fyrir inntöku, sem sett 

verða í reglugerð.

6. gr.
í búfræðideild skólans skal kennslan vera bæði bókleg og verkleg. 

Bóklega kennslan skal fara fram með fyrirlestrum, að þvi leyti sem betur 
þykir henta.

Þessar námsgreinar skal kenna bóklega: íslenzku, stærðfræði (talna- 
fræði, flatar- og rúmmálsfræði) og reikningsbald, þjóðfélagsfræði, búnaðar- 
hagfræði, búnaðarsögu og landbúnaðarlöggjöf íslands og nágrannalandanna, 
landafræði, einkum viðskiptalandafræði, grasafræði, eðlisfræði, efnafræði, jarð- 
fræði, liífæra- og lifeðlisfræði búfjár, jarðræktarfræði, búfjárfræði, mjólkurfræði, 
arfgengisfræði og verkfærafræði og land- og ballamælingar.

1 bændadeild skal leggja höfuðáherzlu á kennslu í jarðræktarfræði og 
húsdýrafræði. Kenna skal og aðrar námsgreinir, eftir þvi sem skólastjóri telur 
fært, og sé kennslan þeim mun yfirgripsminni sem námstiminn er styttri en 
i búfræðideild, enda skal i öllum undirbúningsnámsgreinum leggja aðaláherzlu 
á það, sem nauðsynlegt er til skilnings á búfræðinni, og i sérgreinum búfræð- 
innar á það, sem að mestu gagni má koma bændum i daglegu starfi þeirra.

I báðum deildum skal ennfremur kenna: Handavinnu (smiðar), land- 
mælingar, steinsteypugerð, söng, leikfimi og iþróttir, og auk þess i búfræði- 
deild dráttlist og kortagerð.

Heimilt er atvinnumálaráðuneytinu að fjölga eða fækka námsgreinum 
i hvorri deild skólans fyrir sig, ef skólastjóri mælir með.

1 reglugerð skal kveða nánar á um allt fyrirkomulag kennslunnar.

7. gr.
Auk kennslu samkv. 6. gr. skal veita verklega kennslu:
Fyrir nemendur búfræðideildar i öllum venjulegum jarðabótastörfum 

með nýtisku aðferðum, einkanlega með hestum og hestaverkfærum, svo og 
notkun dráttarvéla og annara jarðyrkjuverkfæra. Mega nemendur velja um, 
hvort þeir stunda verklega námið allt sumarið milli námsvetranna, eða 6—8 
vikna tima að vorinu hvort árið eftir að skóla er lokið. Nemendur, er stunda 
verklegt nám allt sumarið, skulu einnig taka þátt i heyskaparvinnu og öðrum 
heimilisstörfum, allt eftir nánari ákvæðum reglugerðar.

Fyrir nemendur bændadeildar skal kennslan standa yfir i 6—8 vikur 
fyrir eða eftir slátt sumarið eftir námsveturinn, og skulu nemendur á þeim 
tima vinna eingöngu að jarðabótum, eftir nánari ákvæðum reglugerðar.

Allir nemendur skólans skulu eiga kost á og hafa skyldu til að kynna 
sér og fylgjast með rekstri skólabúsins allan þann tima, er þeir dvelja við 
skólann, og getur skólastjóri heimtað af þeim skýrslu eða ritgerðir, er sýni, 
að þeir hafi kynnt sér rekstur búsins.
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8. gr.
Gjalda skal nemendum, sem taka þátt i verklegu námi, kaup fyrir 

vinnu þeirra, eftir þvi sem reglugerð kveður nánar á um.

9. gr.
Verklega námið skal fara fram á skólajörðunum, eftir því sem hægt 

er að koma við, en verði verkefni ekki nægilegt á skólastaðnum, skal skóla- 
stjóra skylt, i samráði við atvinnumálaráðuneytið, að útvega nemendum verk- 
lega kennslu annarsstaðar, á tilraunabúum og búum, er styrks njóta af opin- 
beru fé. Semja má og við einstaka menn, ef þeir eru til þess hæfir, um að 
veita nemendum kennslu i jarðyrkju.

Ferðakostnað, er nemendur hafa af för sinni frá skólanum til verklegs 
náms, skulu þeir fá greiddan af fé skólans.

10- gr-
Árspróf og burtfararpróf skal halda við skólana i lok skólaárs i þeim 

námsgreinum, sem kenndar eru i ársdeildunum. Heimilt er, að utanskólanem- 
endur gangi undir ársprófin.

Að loknu verklegu námi hvorrar deildar skal og fara fram verk- 
legt próf.

Enginn geturfengið burtfararprófsskírteini frá skólunum, fyrr en hann 
hefir staðizt burtfararpróf í jarðyrkju.

Þeir einir, sem lokið hafa fullnaðarprófi frá búfræðideild, eða hliðstæð- 
um skólum erlendum, hafa rétt til að bera nafnið búfræðingur.

í reglugerð skal kveða nánar á um próf við skólana.

11. gr.
Heimilt er, ef þörf krefur tii þess að fá nemendur i aðaldeildir skól- 

anna nægilega vel undirbúna, að hafa við skólana undirbúningsdeild, ef þvi 
verður við komið án aukins búsakosts, og íer þá um fyrirkomulag hennar 
og starf eftir reglugerð, er atvinnumálaráðherra setur.

12. gr.
Búnaðarráðunautar og dýralæknar i opinberri þjónustu eru skyldir til 

að aðstoða við kennslu i bændaskólunum.

13. gr.
Skólastjóri skal sjá um það, að nemendur bændaskólanna eigi kosl á 

ódýrri þjónustu á skólastaðnum og geti haft sameiginlegt mötuneyti, sem hon- 
um ber þó að hafa með eftirlit.

Heimavist skal vera i skólanum fyrir alla nemendur.

14. gr.
Atvinnumálaráðuneytið hefir á hendi yfirstjórn bændaskólanna og gef-
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ur út reglugerð fyrír þá, er meðal annars kveður nánar á um inntökuskilyrði, 
námsskeið i sambandi við skólana, fyrirkomulag kennslunnar og um próf.

15. gr.
Kostnaður við að gera skólana úr garði samkvæmt lögum þessum 

greiðist úr rikissjóði. Svo greiðir hann og öll árleg útgjöld þeirra.

16. gr.
Út af breytingum þeim á rekstri skólabúanna, sem lög þessi hafa í 

för með sér, skal atvinnumálaráðuneytið leita samninga við núverandi skóla- 
stjóra. Ef viðunandi samningar nást ekki, koma ákvæði 2. gr. til framkviemda 
þegar næst verða skólastjóraskipti.

Að öðru leyti koma lög þessi til framkvæmda 15. okl. 1930.

17. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 48, 10. nóv. 1905, um 

bændaskóla, og lög nr. 25, 7. mai 1928, um viðauka við þau lög.

Ed. 556. Breytingartillaga

við till. til þál. á þskj. 433 (Alþýðutryggingar).

Frá Halldóri Steinssyni.

Upphaf tillgr. orðist svo:
Alþingi ályktar að skipa þriggja manna milliþinganefnd o. s. frv.

Nd. 557. Breytingartillögur

við frv. til f járlaga fyrir árið 1931.

I. Frá Benedikl Sveinssyni.
1. Við 12. gr. 7. Nýr liður:

Til Jóns Kristjánssonar nuddlæknis í Reykjavik .. 1200
enda veiti hann fátæku fólki ókeypis lækningu i
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nuddlækningastofu sinni, ekki sjaldnar en 4 sinnum á 
mánuði, og gefi skýrslu um þær lækningar.

2. Við 12. gr. 15. o. Nýr liður:
Til Unnar Vilhjálmsdóttur, sjúkrastyrkur .................. 1000

II. Frá Gunnari Sigurðssyni og Sigurjóni Ólafssyni.
Við 15. gr. 15. Nýr liður:

Til Odds Oddssonar, til ritstarfa um íslenzka þjóð-
hætti ................................................................................................ 1000

III. Frá Benedikt Sveinssyni.
Við 15. gr. 15. Nýr liður:

Til Benedikts Björnssonar skólastjóra, til ritstarfa .. 1500

IV. Frá Hákoni Kristóferssyni.
Við 15. gr. 15. Nýr liður:

Til séra Árna Þórarinssonar, til ritstarfa...................... 1500
Til vara ........................................................................................... 1200

V. Frá Haraldi Guðmundssyni.
Við 16. gr. 9. Nýr liður:

Framlag til taugakerfa í raforkuveitum til almenn- 
ingsþarfa .................................................................................. 70000

VI. Frá Jóhanni Jósefssyni.
1. Við 16. gr. 20 (Fiskifélagið).

Fyrir „80000“ kemur .................................................. 90000
2. Við 18. gr. II. f. 25. (Þóroddur Bjarnason).

Fyrir „600“ kemur .................................. ................... 1200

VII. Frá Haraldi Guðmundssyni.
Við 22. gr. XIV.

Að ganga í ábyrgð fyrir allt að 600 þús. króna láni fyrir Síglu- 
f jarðarkaupstað, til raforkuveitu, gegn þeim tryggingum, sem stjórn- 
in metur gildar, enda fái Fljótamenn rafmagn hjá orkuverinu með 
kostnaðarverði, svo mikið sem raforkuráðunautur landsstjórnarinn- 
ar telur hæfilegt eftir mannfjölda.

VIII. Frá Hákoni Kristóferssyni.
Við 22. gr. XVII. Nýr liður:

Að ábyrgjast 16 þús. kr. lán fyrir Reykhólalæknishérað. Lánið 
skal tryggt með gagnábyrgð Austur-Barðastrandarsýslu og greitt að fullu 
á 20 árum.
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IX. Frá Haraldi Guðrriundssyni.
Við 23. gr.

Aftan við greinina bætist ný málsgrein, svo hljóðandi:
Stjórninni er heimilt að endurgreiða Finni Jónssyni fyrrv.

póstmeistara á ísafirði iðgjöld þau, er hann hefir greitt í lifeyrissjóð 
embættismanna.

Nd. 558. Nefndarálit

um frv. til laga um raforkuveitur til almenningsþarfa utan kaupstaða.

Frá meiri hl. f járhagsnefndar.

Á siðasta þingi var frv. samhljóða þessu frv. visað til rikisstjómar- 
innar vegna þess, að grundvallaratriði ýms, er afgreiðsla þess yrði að byggj- 
ast á, væru ekki nægilega upplýst. Jafnframt var veitt fé í fjárlögum til rann- 
sóknar undirstöðuatriða málsins. Stjórnin hefir þegar skipað nefnd kunn- 
áttumanna til þessara rannsókna. Hefir nefndin þegar unnið nokkurn hluta 
verkefnis síns, en á þó mikið eftir. Býst raforkuveitunefndin við að geta 
lokið rannsókn sinni fyrir næsta þing og geta þá lagt fram tillögur i málinu. 
I skýrslu, er raforkuveitunefndin lét fjárhagsnefnd i té, segir, hvar komið 
er rannsókninni. Er sú skýrsla prentuð með áliti meiri hlutans.

Eins og málið liggur fyrir samkv. framansögðu, leggur meiri hl. nefnd- 
arinnar til, að málið verði afgreitt með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:

Þar sem mál þetta, að ákvörðun síðasta Alþingis og tilstuðlun ríkis- 
stjórnarinnar, hefir verið falið nefnd kunnáttumanna til rannsóknar og þeirri 
rannsókn er ekki lokið enn, þá telur deildin ekki tímabært að afgreiða frv. 
að þessu sinni, og tekur því fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 11. apríl 1930.

Halldór Stefánsson, Héðinn Valdimarsson. Hannes Jónsson,
form. fundaskr. og frsm.

Fylfliskjal.

Bráðabirgðaskýrsla um rannsóknir á raforkuveitum utan kaupstaða.
Rannsóknir þessar eru enn aðeins á byrjunarstigi. Hingað til hefir eink- 

um verið unnið að því, 1) að fá ábyggilegar upplýsingar um vérð á öllu efni 
tíl raforkuvirkja og veitna og vinnu og annan kostnað, 2) að kynnast erlendri 
löggjöf um fjárreiður og styrk til raforkuveitna til almenningsþarfa og 3)-



að gera lauslegar áætlanir um samveitur um sveitir Suðurlands, þ. e. Árnes- 
og Rangárvallasýslur.

Nefnd sú, er ráðherra hefir skipað til að framkvæma þessar rann- 
sóknir, hefir haft bréfaviðskipti við erienda.og innlenda sala raforkuvirkja 
og við ýmsar opinberar stofnanir erlendis, sem með raforkumál fara. Hún 
hefir alveg nýlega fengið svör við fyrirspurnum sínum um erienda löggjöf 
um fjárreiður og styrk til raforkuveitna. Hefir þvi ekki unnizt timi til að 
vinna úr þeim gögnum. — Hér mun þvi aðeins verða greint frá þeim rann- 
sóknum, sem þegar hafa verið gerðar um kostnaðarhlið þessa máls, og áætl- 
unum um samveitur Árnes- og Rangárvallasýslna, ásamt nokkrum athugun- 
um, sem liggja til grundvallar þeim.

Það er kunnugt, að fyrir Alþingi munu verða lagðar áætlanir um sam- 
veitu um eina af stærstu sveitum Norðuriands, Skagafjörð. Þær munu vera 
gerðar á likum grundvelli sem þær, er hér verður skýrt frá, og það haft fyrir 
augum, að þær gætu gengið inn i væntanlegar tillögur um heildarskipulag á 
raforkuveitum um land allt.

t þessari bráðabirgðaskýrslu mun ekki verða reynt að áætla tekjur 
raforkuveitna, heldur aðeins áætlað verð orkunnar, er hún er komin til not- 
enda, miðað við þann stofnkostnað, er eftirfarandi frumáætlanir sýna. Að 
visu mætti ætla á tekjur og miða við erlenda reynslu um tekjur á mann til 
jafnaðar við ákveðna orkusölu; en viða bregður mjög út af meðaltekjum, 
þótt um sömu orkunotkun sé að ræða, og innlend reynsla er lítil um þetta 
atriði. Ber þvi að athuga það alveg sérstaklega.

Orkuþðrf sveitanna.
Tekjur raforkuveitna eru náttúrlega komnar undir orkuþörfinni. En 

þótt það sé nokkurnveginn ákveðið, hve mikla orku þarf t. d. til sæmilegra 
ljósa og að fullu til suðu, er hitt nokkuð óvist, hversu mikil raforka muni 
verða keypt i frjálsri verzlun. Kemur þar svo margt til greina, auk orkuþarf- 
arinnar, s. s. t. d. verð raforkunnar, kaupgeta fólks og verðlag á öðrum orku- 
gjöfum; ennfremur kunnátta fólks á að nota sér raforku. Skai þetta atriði 
ekki nánar rætt hér, aðeins þess getið, að ef til framkvæmda kæmi um sam- 
veitur til sveita, yrði' sjálfsagt að semja við væntanlega notendur orkunnar 
fyrirfram, þannig að þeir skuldbindu sig til þess að kaupa orku i ákveðnum 
mæli, svo á föstum grundvelli væri að byggja um þetta atriði. En meðan hann 
er ekki fyrir hendi, verður að byggja áætlunina á orkuþörfinni og taka 
hvorttveggja til greina, að henni yrði að öllu leyti fullnægt með raforku eða 
aðeins að nokkru leyti.

1 þessari skýrslu verður i áætlunum um samveitur að jafnaði miðað 
við það, að raforkan sé notuð að fullu til ljósa og suðu, þar með talin upp- 
hitun vatns. Það svarar til þess, að mesta samtimis notkun í stöð sé 200 wött 
á mann. Nægir það einnig til litilsháttar vélaiðju, en upphitun getur þá að- 
eins að nokkru leyti komið til greina. Til samanburðar má geta þess, að i 
sveitum Noregs var mesta samtímis notkun raforku árið 1927 um 220 wött 
á mann.

Alpt 1930. A. (42. löggjafarþing).
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En þessi tala, 200 wött, segir ekki til um raunverulega notkun hvers 
einstaklings. Bæði er það, að þegar um stórar samveitur er að ræða, nota 
ekki nærri allir samtímis alla þá orku, sem þeir hafa til umráða, og hefir þá 
hver notandi meira en þessi 200 wött að meðaltali, eitt heimili (7 manns) 
yfir 2 hö. Og ennfremur verður orkunotkun heimilanna mjög mismunandi. 
Sum heimili láta sér nægja %—1 kw; önnur taka miklu meira og nota raf- 
magnið bæði til vélaiðju og upphitunar.

Sem dæmi þeirrar vélanotkunar, er til greina kemur á sveitaheimil- 
um, má nefna: vélar við mjólkurmeðferð, svo sem mjaltavél, skilvindu og 
strokka, drykkjarvatnsdælur fyrir menn og skepnur, lyftu fyrir hey, dælu 
fyrir mykju, mykjuvatn, tæki fyrir rúningu og afl fyrir smiðju.

Til fullrar upphitunar er taljð, að þurfi allt að 700 wöttum á mann og um 
2000 kwst. á mann á ári, miðað við fyllilega meðalkalda vetur og um 5,5 
fermetra gólflöt á mann (2,5-—3 metrar undir loft, þ. e. 13,5—16,5 ten.metrar 
á mann). Hér á landi mun fólk til sveita ekki almennt vera vant við nærri 
svo mikla upphitun. Óhætt mun að ætla, að 1600 kwst. á mann á ári gefi fylli- 
lega þá upphitun, sem nú gerist almennt til sveita.

200 watta mesta samtimisnotkun (í stöð) á mann svarar til 800—1200 
kwst. á ári. Þær notast þannig:

til ljósa ................................. 20 kwst.
— suðu................................... 370 —
— véla ................................... 10 —

og — upphitunar .....................  400—800 —
eða frá einum fjórða til helmings þess, sem þarf til fullrar upphitunar.

Haust- og vormánuði og hlýja kafla vetrarins mundi þessi raforku- 
hitun nægja eingöngu.

Orkuver og orkuverð.
Fyrir þremur árum siðan voru að tilhlutun rikisstjórnarinnar gerðar 

áætlanir um virkjanir Tungufoss i Eystri-Rangá og fyrir tæpu ári síðan um 
virkjanir Árbæjarfoss í Ytri-Rangá. Áætlanir þessar eru um allt að 2250 haa 
virkjun í Árbæjarfossi og allt að 2100 haa virkjun í Tungufossi. Báðar virkj- 
anirnar eru ódýrar. Árbæjarfoss liggur vel við samveitu um Árnes- og 
Rangárvallasýslu og betur en bæði Tungufoss og Sogið. — Skal hér athugað, 
hvað hvert árskilowatt kostar við stöðvarvegg við Árbæjarfoss samkvæmt 
þeim áætlunum, verði hann virktur t. d. til samveitu, er nái til 5000 manns. 
Fyrsta virkjun: 2 x 750 = 1500 hö.

Mesta álag stöðvarinnar um 900 kw., eða um 180 wött á mann. Stofn- 
kostnaður stöðvar áætlaður um kr. 520000,—; árlegur rekstrarkostn- 
aður 18% af þeirri upphæð, eða kr. 75000,—, og kostar þá árskilo- 
wattið við stöðvarvegg kr. 83,—.

önnur virkjun: 3 X 750 = 2250 hö.
Mesta álag stöðvarinnar um 1300 kw. eða 260 wött á mann. Stofn- 
kostnaður stöðvar áætlaður um kr. 520000,—; árlegur rekstrarskostn- 
aður um kr. 93000,—, og kostar þá árskw. við stöðvarvegg kr. 72,—.
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Ef Sogsstöðin verður byggð þegar á næstu árum, þá er náttúrlega rétt- 
ara að sækja þangað orkuna í samveitur um Árnes- og Rangárvallasýslur, 
fremur en að leggja fé í ný orkuver á því svæði. Því að um margra ára bil 
verður um næga orku að ræða úr því veri. -— Verð þeirrar orku fer eftir 
væntanlegum samningi við Rafmagnsveitu Reykjavíkur.

Háspenna.
1 raforkuveitum utan kaupstaða er ávallt riðstraumur (víxlstraumur). 

Það byggist á því, að riðstraum er tiltölulega hægt að spenna og afspenna. 
Því dreifðari sem byggðin er, því meir þarf að jafnaði að spenna orkuna. 
Koma þar þó einnig önnur atriði til greina, en það skiptir allmiklu, að orkan 
sé hæfilega spennt. Þarfnast þetta atriði þvi sérstakrar atbugunar hér 
á landi.

Spennar, einangrarar og önnur veitutæki eru af mismunandi gerð, eftir 
þvi hvaða spennu þau eiga að notast við. Fyrir því varð fljótt ljós nauðsyn 
þess, að ákveða vissar normalspennur, þannig að gerð veitutækja yrði ekki 
allt of mismunandi og framleiða mætti ákveðnar gerðir fyrir almennan mark- 
að, en framleiðslan væri ekki bundin við ákveðnar pantanir eingöngu.

Alþjóða normalháspennur eru:
1000 Volt 45000 Volt
3000 — 60000 —
6000 — 80000 —

10000 — 100000 —
Í5000 — 150000 —
20000 — 200000 —
30000 — 300000 —

Þær ber þó fremur að skoða sem tillögur um normal-spennur, og er 
oft út frá þeim breytt, einkum ef um er að ræða spennur hærri en 60000 Volt.

Árið 1928 gaf rafmagnsmálastjóri norska rikisins yfirlit yfir þær spennur, 
er þá voru i raforkusveitum Noregs, og bar jafnframt fram þessar tillögur 
um normal-spennur fyrir Noreg:

5000 Volt (hæst 5500)
10000 — ( — 11000)
20000 — ( — 22000)
45000 — ( — 50000)

Þessar spennur eru nú notaðar þannig, að meginlinur flytja orkuna 
spennta um t. d. 45—50000 Volt frá orkuveri til hentugra staða á orkuveitu- 
svæðinu. Þar er orkan afspennt í 5000 eða 20000 Volt eftir ástæðum (fer 
einkum eftir dreifð byggðarinnar), og i þeirri spennu er henni dreift út um 
sveitirnar. Við hvert býli eða hverfi er orkan enn afspennt niður i nothæfa 
spennu, 220 eða 380 Volt.

Norðmenn hallast nú einkum að þvi að nota 5000 Volt i hinum þéttbýlu 
hverfum í nánd við borgir landsins, en 20000 Volt í hinum stærri sveitaveit- 
um, þar sem strjálbýli er orðið nokkuð. En frá fyrri timum eru kerfi þeirra 
gerð fyrir ýmsar spennur, s. s. 6000, 7000,10000,15000 o. fl.
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1 Danmörku er nú i sveitasamveitum einkum notuð 10000 Volta spenna, 
en sumstaðar um lítil svæði 2, 3, 4 eða 6 þúsund Volt.

Sænskar sveitasamveitur hafa oft, auk meginlína og hreppatauga- 
kerfis, enn eina millispennu, t. d. 1500 Volt fyrir hvert hverfi. Eru þá oft not- 
aðir háspenntir hreyflar til þreskingar, en í sérstökum spenni við hvert býli 
er orkan afspennt i 220 Volt til ljósa og suðu. Sá spennir er lítill og ódýr, 
vegna þess hve spennan er lág.

Það er enn að mestu óreynt og órannsakað, hvaða spennur eiga bezt við 
hér á Islandi. 1 Reykjavík og við aðra kaupstaði og kauptún, sem sækja ork- 
una stutta leið, er alstaðar notuð 6000 Volta spenna (á Bíldudal þó 3000 Volt, 
einfasa). 1 áætlun um hina nýju Sogsstöð er gert ráð fyrir því, að orkan verði 
flutt til Reykjavikur i 60000 Voita spennu, en að seinna megi hækka hana 
upp i 100000 Volt. Þetta eru allt viðurkenndar normalspennur.

1 þeim áætlunum um samveitur um sveitir Suðurlands, sem nú mun 
verða skýrt frá, er gengið út frá 20000 Volta spennu i öllu sveitalínukerfinu, 
og að engar meginlínur með hærri spennu séu hafðar. Verður orkan þá flutt 
i 20000 Voltum frá sjálfu orkuverinu og heim að hverju býli. Þar sem þess- 
ari tilhögun verður við komið, þarf að visu áspennir í orkuveri, þvi að rafall 
skilar ekki orku svo spenntri. En aðalspennustöð sparast í hverri sveit. — En 
þvi hærri sem hreppalínuspennan er, því stærri og dýrari eru spennistöðv- 
arnar. Þarf því að athuga, hvort og að hverju leyti mætti spara hér með sænsku 
aðferðinni, að skjóta inn 3000—1500 Volta kerfi fyrir einstök bæjahverfi.

Þær athuganir, sem þegar hafa verið gerðar, benda að visu i þá átt, 
að 20000 Volt sé hæfileg spenna fyrir allar stærri samveitur, sem til greina 
koma hér á landi. En þetta atriði er þó, svo sem þegar er sagt, engan veginn 
fullathugað, og er gerðar verða tillögur um heildarskipulag á raforkuveitum 
til almenningsþarfa um land allt, verður það nánar rannsakað.

Hreppalinukerfi og línugerð.
Þegar svo er til hagað, sem hér er gert ráð fyrir, að sama spenna er á 

öllu kerfi veitunnar, verða línur og spennistöðvar mjög af sömu gerð um allt 
veitusvæðið, en það er kostur hvað rekstur snertir.

Nú er víðátta og lengd hreppalínukerfisins nokkurn veginn ákveðin 
við legu býlanna, er veituSvæðið er tiltekið, og má þvi með nokkrum rétti 
segja, að þar verði litlu um þokað hvað kostnað snertir. En hinsvegar er þess 
að gæta, að i sveitaveitum er hreppalinukerfið ásamt spennistöðvum lang- 
stærsti kostnaðarliðurinn, og það verður því eitt aðalvandamálið að leysa: 
Hvernig verður hreppalinukerfið hér byggt sem ódýrast, og þó svo traust, að 
enginn bagi geti orðið að i rekstri þeirra? Því að hér kemur það til greina, 
að óviða — eða hvergi — erlendis hafa verið byggðar raforkuveitur um svo 
strjálbyggð svæði, sem flestar sveitir íslands eru, nema orkuþörf landbúnað- 
arins hafi verið meiri eða iðnver og kaupstaðir að einhverju miklu leyti borið 
kostnaðinn.

Það er þvi ekki unnt að fullrannsaka eða gera tillögur um raforku- 
veitur utan kaupstaða, nema rannsaka fyrst til hlitar, hverjar gerðir á lin-
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um koma til greina og fá fullan samanburð á stofnkostnaði, gæðum og end- 
ingu þeirra.

Mismunur á gerð línanna liggur einkum í efni strengsins. Koma þar aðal- 
lega til greina eir, aluminium og járn (stál). Um þessi efni er það að segja 
til greiningar þeim, að eirinn flytur raforkuna greiðast, aluminium er mjög létt- 
ur málmur og verður einkum af þeirri ástæðu ódýrari en eir, og að járn 
flytur raforku fremur treglega, en er mjög miklu ódýrara en bæði eir og alu- 
minium og auk þess þeim efnum báðum sterkara. En járn endist að visu 
skemur en eir, vegna ryðgunar. — Vegna þess hve greiðlega eifinn flytur raf- 
orkuna, er notkun eirstrengs i raforkuveitutaugar langalgengust.

Rafmagnsstjóri Reykjavíkur og Jakob Guðjohnsen verkfræðingur hafa 
rannsakað nokkuð og gert samanburð á járni og eir í taugakerfum sveita- 
samveitna, og er sá samanburður aðallega byggður á sænskum tilraunum 
og útreikningum. Á ófriðarárunum, er eir var bæði dýr og viða ófáanlegur, 
tóku Sviar og Þjóðverjar að reyna ýms önnur línuefni, einkum járn. Því 
miður hafa ekki verið hér fyrir hendi nein gögn, er gæfu upplýsingar um, 
hver reynsla hefir orðið á þessuni línuin. Verður það að athugast nánar siðar. 
En nefndar rannsóknir og siðari athuganir hafa sýnt, að við 20000 Volta 
spennu er hvorki spennufall né orkurýrnun því til fyrirstöðu að nota járn- 
streng í því nær öllum „hliðarlínum" í sveitasamveitum hérlendis, og að járn- 
línur eru frá einum þriðja til helmingi ódýrari en tilsvarandi eirlínur.

Lækkar þvi stofnkostnaður samveitna töluvert frá því, ef eir væri not- 
aður eingöngu. Ef gengið er út frá 6% rentu, er á 10 árum rentusparnaður 
að járnlinum, miðað við tilsvarandi eirlínur, orðinn 25—40% af eirlínuverðinu. 
Verði þá járnstrengurinn tekinn niður og eirstrengur settur í hans stað, er 
fallinn á þá eirlínu aukakostnaður, sem nemur 15—20% af verði hennar. Eru 
þá enn eftir í hreinan sparnað 10—20%, eða 350—700 krónur á hvem kilo- 
meter.

-> Aluminiumlinur verða nokkru ódýrari en eirlinur, en koma af ýmsum 
ástæðum varla til greina hér.

Sveitir Islands eru flestar byggðar þannig, að býlin standa dreifð og 
bæjarleiðir eru allar nokkurn veginn jafnlangar i hverri sveit. Þetta veldur 
þvi, að spennistöð verður víða að setja því nær við hvert býli. í þéttbýlustu 
sveitum Suðurlands eru þó 2—3 býli um hverja þeirra. Kostnaður af spenni- 
stöðvum mun víðast hvar nema frá % af öllum stofnkostnaði veitutauga- 
kerfisins. Þar sem um litla eða enga hreyfilnotkun yrði að ræða, mætti gera 
spennistöð og heimtaug einfasa og þvi nokkru ódýrari.

Heimlaugar, lagtiir og tæki.
Hér verður gert ráð fyrir því, að hvert býli verði að greiða nokkurt 

heimtaugargjald. Verður það misjafnlega hátt og fer að einhverju leyti eftir 
jarðarmati. Sé gert ráð fyrir 600 kr. til jafnaðar á hvert býli, greiðist i heim- 
taugagjöldum sem svarar stofnkostnaði lágspennta kerfisins.

Áætlað hefir verið, hve mikinn hluta af stofnkostnaði bændur gætu 
fengið að leggja fram sem vinnu við flutning á efni til veitunnar, uppsetningu
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á staurum og annað, og er hægt að ætla þeim að vinna af sér að þessum verk- 
um um % af heimtaugargjaldinu, eða um 10% af öllum stofnkostnaði tauga- 
kerfis samveitnanna (miðað við samveitur um Árnes- og Rangárvallasýslur).

Innanhússlagnir á meðalstóru sveitabýli má áætla að kosti um 400 kr., 
en lampar og tæki til suðu og herbergjahitunar 5—600 kr. Frumkostnaður 
hvers býlis er þá til jafnaðar 15—1600 krónur, en af þvi má, samkv. ofan- 
skráðu, greiða með vinnuframlagi um 400 kr.

Þess ber þó að gæta, að þessar 15—1600 kr. eru aðeins áætlaðar jafnað- 
artölur. 1 raun og veru verður þessi frumkostnaður allmismunandi, eftir 
stærð heimilis og mati jarðar, og eftir þvi hve mikið er borið í þau rafmagns- 
tæki, sem keypt verða.

Þingskjal 558

LAUSLEGAR ÁÆTLANIR UM SAMVEITUR UM SVEITIR 
ÁRNES- OG RANGÁRVALLASÝSLNA.

I. Raforkuveita um Grafning og Fióa frá Sogsstöðinni. 
Háspennukerfið.

Ajpallinan frá Sogsstöðinni niður í Flóa er um 25 km að lengd. Þrjár 
leiðir koma aðallega til greina. Hin fyrsta er meðfram Úlfljótsvatni öðru- 
hvorumegin, og siðan niður Grafninginn, með Ingólfsfjalli og niður að Ölfus- 
árbrú og yfir ána rétt hjá brúnni. Hin önnur er niður Grafninginn, sem fyrr 
segir, og skammt suður fyrir Sogsbrú, en þaðan beint í suðaustur og að Hraun- 
gerði í Flóa. Væri þá yfir bæði Sogið og Hvítá að fara, en árnar renna báðar 
í mjóum farveg á þessu svæði. En hin þriðja leiðin liggur frá Kaldárhöfða 
suður Grímsnes, yfir Hvítá í nánd við Öndverðarnes og að Hraungerði. Þessar 
þrjár leiðir eru allar nokkurn veginn jafnlangar og þvi nokkurn veginn jafn- 
dýrar. Ef lialda á aðallinunni áfram austur í Rangárvallasýslu, mundi önnur 
hin siðari valin. ’ . ,i Ltf

I þessari áætlun er gert ráð fyrir, að aðallinan frá stöðinni liggi aust- 
anvert Úlfljótsvatnsins, en siðan beina leið suður Grafning, meðfram Ingólfs- 
fjalli og að ölfusárbrú. Þaðan og niður á Stokkseyri og Eyrarbakka liggi 
hún í boga austur á við. Út frá þessari aðallinu liggur marggreint kerfi um 
allan Flóann. Aðallínan frá Sogsstöð að Eyrarbakka er ca. 47 km. Á leiðinni 
frá Sogi að Ölfusárbrú eru 10 bæir tengdir við linuna, í Flóa 160 bæir, en auk 
þess húsaþyrpingin við Ölfusárbrú og kaupstaðirnir Stokkseyri og Eyrar- 
bakki. Allt báspennta kerfið er þá að lengd um 147 (—150) km.

Ef gert er ráð fyrir 7 manns á hverjum bæ (1921 voru 7,1 manns að 
meðaltali á bæ), nær veitan til um 1250 manns utan kaupstaðanna, og 1220 
manns á Stokkseyri og Eyrarbakka, eða samtals um 2470 manns.

Lágspennukerfi.
Lágspenntar linur eru samtals 50 km., eða að meðaltali 700 metrar við 

hverja spennistöð. Þar sem aðeins einn bær er við spennistöð, er lágspennt
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taug miklu styttri en þetta, en séu þrír eða fleiri bæir, geta lágspenntar linur 
orðið hátt á annan kilometer samanlagt við þá stöð. Lágspenntu kerfi um 
Stokkseyri og Eyrarbakka mun sennilega þurfa að breyta nokkuð frá því, 
sem nú er, en sú breyting er ekki reiknuð með hér.

KOSTNAÐARÁÆTLUN.

1. Eir í öllum línum.
I. Háspennuveitan.

a. Taugar.
20 kv. veita 3 X 25 mm2 eirlína 50 km. á .............. kr. 185000
-------— 3X 16 — — 100 .......................... — 340000

--------  525000
b. Spennistöðvar

72 stauraspennistöðvar- á kr. 1500 .............................  — 108000
2 200 kVA spennistöð..................................................... — 20000
1 20 — — í húsi ......................................... — 6000

--------  134000
II. Lágspennukerfi.

50 km. á kr. 2000 ................................................................................ 100000
III. 'ímislegt

Ófyrirséð og vaxtatöp ca. 6% ........................................................ 61000

Samtals kr. 820000

Veitan nær til 2470 manns. Stofnkostnaður er þvi um 335 kr. á mann, 
eða um 2350 kr. á hvern bæ i sveit (7 menn) og 1670 kr. á hvert heimili i kaup- 
túnunum (5 menn). En við þetta bætist svo hlutfallslega kostnaður af orku- 
veri eða orkukaupum.

Til samanburðar skal nú áætlaður kostnaður veitu, ef járn er notað i 
allar „hliðarlínur“.

2. Eirstrengur i höfuðlínunni, en járnstrengur i „hliðarlinum'‘.
I. Háspennuveitan.

20 kV. veita 3 X 25 mm2 eirlína 50 km. á kr. 3700 .. kr. 185000
-------— 3 x 25 mm2 járnlina 100 km. á kr. 2000 — 200000

--------  385000
Spennistöðvar sem fyrr .......................................................................... 134000

II. Lágspennukerfi sem fyrr ...................................................................... 100000
III. Ýmislegt.

Ófyrirséð og vaxtatöp ca. 6% ................................................................  41000

Samtals kr. 660000
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Stofnkostnaður verður þannig nærri 20% minni en þegar eirlína er not- 
uð. Kostnaður er á hvern mann til jafnaðar ca. 270 kr., eða 1900 kr. á hvert 
býli. — 1350 kr. á heimili í kauptúnum.

Rekstrarkostnaður.

1. Eir í öllum línum.
Með heimtaugargjöldum fást inn 170x600=100000 kr. Séu þær notaðar 

til afskrifta, eru eftir 720000 kr. að renta og afborga.
Má þá áætla, að árlegur rekstrarkostnaður af þessari veitu verði sem

hér segir:
I. Föst útgjöld:

I rentur og afborgun (10%) ........ kr. 72000
1 viðhald (2,5% af 800000) ..........— 20000
Gæzla og innheimta ...................... — 20000

--------------- 112000
II. Orkukaup:

2500 x 9,2 = 5Q0 kw. á kr. 80 .......................... 40000
III. ófyrirséð .................................................................. 8000

Sanitals kr. 160000
Árlegur kostnaður er þá um 65 kr. á mann, eða um 455 kr. til jafnaðar á 

hvert býh í sveit og um 325 kr. á hvert heimili i kauptúnum. Á hvert kw. í mestu 
samtimis notkun er þá kostnaðurinn við bæjarvegg ca. kr. 325,—.

2. Járn í „hliðarlínum“.
I. Föst útgjöld:

Renta og afborgun (10%) ............kr. 56000
Viðhald (2,5% af 660000) ..........— 20000
Gæzla og innheimta ......................— 20000

--------------- 96000
II. Orkukaup:

500 kw. á kr. 80 ................................................. 40000
III. ófyrirséð ................................................................. 7200

Samtals kr. 145000 á ári.
Árlegur kostnaður er þá um 58 kr. á mann, eða um 10% lægra en við 

eirUnu.
Við meiri notkun rafmagns verður orkan tiltölulega ódýrari.

I
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Ef „föst útgjöld“ eru sem hér er áætlað, en verð á orku við stöðvarvegg: 
Við 1— 500 kwatta notkun kr. 85,— pr. kw.
— 500— 750 — — — 80,------- —
— 750—1000 — — — 70,-------- —
yfir 1000 — — — 60,-------- — fyrir
fyrstu 1000 kwöttin, en — 50,------- — fyrir

það, sem notað er þar fram yfir,—
þá er kostnaður á orku við bæjarvegg, eftir notkun, sem hér segir:

Eir í ðllum línum. Járn í hliösrlínum.
Samtfmis aotintn 

á aaan 
kw.

mesta áJag 
í stöö 

kw.

Vurð i frakw. 
viö bciar-

™S8

Árl kostn. á
7 manna 
heimili

Verð á árskw. 
viÖ baejar- 

vegg

Árl. kostn. á 
7 ma&na 
heimili

. 0,1 250 555,— 390,— 505,— 355,—
0,2 500 320,— 448,— 290,— 406,—
0,3 750 230,— 482,— 210,— 441,—
0,4 1000 180,— 504,— 165,— 462 —

Þess ber að gæta, að Flóinn er ein hin þéttbýlasta sveit landsins. Skal nú 
gerð lausleg áætlun um samveitur um mikinn hluta Árnessýslu og síðan um 
Rangárvallasýslu.

Uppsveitir Árnessýslu og flestar sveitir Rangárvallasýslu horfa allmiklu 
verr við samveitu en Flóinn. En ef Vestmannaeyjar tækju þátt í veitunni, horfði 
strax betur við.

2. Raforkuveita um mikinn hluta Árnessýslu.
Frá spennistöð við Hraungerði hggur eirlína upp Skeiðin að Efri-Brúna-

völlum. Þar greinist linan og fer önnur grein hennar upp Hreppa, en hin um 
Biskupstungur. I Hreppa- og Biskupstungnakerfinu og í öllum „hliðarlínum" á 
Skeiðum er annaðhvort 16 mm2 eirvirs-strengur eða 25 mm2 járnstrengur.

Um Grímsnesið liggur lína um Búrfell, Klausturhóla, Minni-Borg og 
vestanvert við Apavatn upp í Laugardal. Ásamt Biskupstungnalínunni mynd- 
ar hún hring um Apavatn. Má tengja Bisupstungnakerfið og þar með einnig 
Skeiða- og Hreppakerfið við Grímsneslínuna, og gefur það nokkuð öryggi 
gegn stöðvun sakir linubilana.

Þessi veita nær til
26 býla á Skeiðum 
49 — í Hreppum
54 — í Grimsnesi, Laugardal og Biskupstungum.

Auk þess er áætluð grein frá ölfusárbrú vestur og suður um ölfusið að Gríms- 
læk og Hrauni. Nær sú grein

46 býlum i ölfusi,
en öll veitan um Árnessýslu nær þá til um 3800 manns. I sýslunni bjuggu 
árið 1928 5152 manns. Veitan nær þvi til rúml. 70% sýslubúa.

1 ölfus- og Skeiðalinunni eru samtals ca. 30 km. 25 mm2 eirlina. All- 
ur hinn hluti kerfisins er áætlaður með 16 mm2 eirvir, eða 25 mm2 járnvir.

Alþt 1930. A. (42. löggjafarþiog). 180
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Lágspennulínurnar eru:
í ölfusi ...................................................... = 10,33 km.
á Skeiðum ..................................................= 6,74 —
í Hreppum .............................................. = 13,2 —
í Biskupstungum .................................... = 12,2 —

42,50 km.

Kostnaðaráætlun.

1. Eirstrengur í öllum línum. I
I. Háspennt kerfi.

a. Taugar.
3 x 25 mm2 eirlína 30 km. á kr. 3700 kr. 111000 
3 x 16 — — 195 ----------  3400 — 665000

------------------ 776000

b. Spennistöðvar.
116 stauraspennistöðvar á kr. 1500 kr. 174000

------------------ 174000
II. Lágspennt kerfi.

42,5 km. á kr. 2000 .......................... kr. 85000
------------------ 85000

III. 'Ýmislegt.
ófyrirsjáanlegt og vaxtatöp um 6% .................. 65000

Samtals kr. 1100000

Stofnkostnaður er þá fyrir alla Árnessýslu kr. 820000 + 1100000 = 
1920000 kr., eða um 2 milljónir. En það eru um 525 kr. á hvern mann til jafn» 
aðar, eða um 3675 kr. á 7 manna heimili í sveit.

2. Járnstrengur í öllum „hliðarlínum“.
Stofnkostnaður Flóaveitu með járni í hliðarlínum er áður áætlaður 

kr. 660000,00. I hinum hluta sýslunnar verður hann um kr. 1100000 4- 200 
X 1400,00 = 1100000 4- 280000 = 820000,00.

Stofnkostnaður er þá fyrir alla Árnessýslu 
kr. U80000.00

eða um 390 kr. á mann, þ. e. 2730 kr. til jafnaðar á hvert býli (7 manns).

Rekstrarkostnaður.

1. Eir í öllum linum.
Veitan nær til 350 býla. Greiði þau að jafnaði 600 kr. í heimtaugar- 

gjald, fást við það 350 X 600 = 210000 kr., sem notast til afskrifta af lánum, 
svo eftir eru um 1800000 kr.
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Áætlast þá rekstrarkostnaöur sem hér segir:
I. Föst útgjöld:

Rentur og afborgun (10%) .... kr. 180000
Viðhald ............................................ — 32000
Gæzla og innlieimtun .................. — 25000

■----------------- 237000
II. Orkukaup:

3800 x 0,2 = 760 kw. á 70 kr............................. 53500
III. Ófyrirséð .................................................................. 19500

Samtals kr. 310000
Árlegur kostnaður er þá um 81 kr. á mann, eða um 567 kr. á 7 manna 

býli í sveit.
2. Járn í öllum hliðarlínum.

Árlegur kostnaður fellur niður i ca. 67 kr. á mann.

3. Raforkuveita um hluta Rangárvallasýslu.
Raforkuveitan liggur um sveitirnar: Holt, Þykkvabæinn, neðri hluta 

Rangárvalla, Hvolhrepp, Fljótshlíð óg Landeyjar. Höfuðlínan liggur frá Skálm- 
holti i Flóa, yfir Þjórsá við brúna og þaðan sem næst i beina linu á Móeiðar- 
hvol í Hvolhreppi, en þaðan um Garðsauka og um Fljótshlið, en önnur grein 
frá Garðsauka niður Landeyjar.

Þessi veita nær til 210 býla og um 1600 manna. Lína frá Hraungerði 
að Garðsauka, um 42 km., er áætluð úr 25 mm2 eirvír, allur hinn hluti kerf- 
isins er annaðhvort um 16 mm2 eirvir eða 22 mm2 járnvír, en það er um 132 km.
I.ágspenntar línur eru samtals um 61 km.

Kostnaðaráætlun.

1. Eir í öllum línum.
I. Háspennt kerfi. 

a. Taugar.
20 kv. lina: 3 x 25 mm2 eirvír 42 km. á 3700 kr. 155000
------- — 3 x 16 — — 132 — - 3400 — 450000

------------------ 605000
b. Spennistöðuar.

86 stauraspennistöðvar á 1500 ...................... kr. 130000
Spennistöð í húsi í Þykkvabæ ........................ *. — 8000

------------------ 138000
II. Lágspenrd kerfi

61 km. á 2000 kr....................................................................... 122000
III. Ýmislegt; ófyrirséð ..................................................................... 75000

Samtals kr. 940000
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2. Járn í öllum „hliðarlínum“.
Stofnkostnaður lækkar niður í um 755000 kr., eða um 475 kr. á mann.

4. Rekstrarkostnaður samveitu um Árnes- og Rangárvallasýslu.

1. Eir í öllum línum.
Stofnkostnaður þessarar veitu er samtals kr. 2860000,—. I heimtauga-

gjöldum greiðast
í Árnessýslu .................................................... kr. 200000
í Rangárvallasýslu 210 x 600 ...................... — 126000

Samtals kr. 326000

Eftir er þá að renta og afborga.............................. kr. 2534000
Viðhald er

i Árnessýsluveitunni .................................... — 32000
i Rangárvallasýsluv. 174 x 50 kr..................— 8700

Samtals kr. .40700

Viðbótarkostnaður af gæzlu og innbeimtu i Rangárvallasýslu áætlast 
5000 kr. á ári.

Orkuverð áætlast fyrir 1000 kw. kr. 60,— pr. kw., en kr. 50,— fyrir hvert 
kw. þar yfir.

Rekstrarkostnaður áætlast þannig:
I. Föst útgjöld:

Rentur, afborgun (10%) .... kr. 253400
Viðhald .......................................... — 40700
Gæzla og innheimta .................. — 30000

----------------- 3241000
II. Orkukaup:

1000 kw. á kr. 60,—.................. kr. 60000
80 kw. á kr. 50,—...................... — 4000

------------------ 64000
III. Ýmislegt .................................................................. 26900

Samtals kr. 415000

Árlegur kostnaður er þá á mann um 77 kr., eða álika og við veitu um 
Árnessýslu eina. Með 200 watta mestu samtimisnotkun á mann er þá verð árs- 
kwatts við bæjarvegg kr. 385,—.



Þingskjal 558 1437

2. Járn í öllum „hliðarlínum“.
Allur stofnkostnaður er 2235000 kr„ en að frádregnum heimtaugargjöld- 

um kr. 191000,—.
Rekstrarkostnaður áætlast þá:

I. Föst útgjöld:
Rentur og afborgun (10%) .... kr. 191000
Viðhald ........................................ — 40700
Gæzla ............................................ — 30000

------------------ 261700
II. Orkukaup ................................................................ 64000

III. Ýmislegt .......................................   ... 24300

Samtals ki. 350000
eða 65 kr. á mann á ári.

Árskwattið kr. 325,—.

1. tafla
sem sýnir fjölda þeirra manna, sem ná til veitunnar, lengd háspenntrar línu og 

fjölda spennistöðva til jafnaðar á hvert býh.

Heití sveitanna:

Flói með Stokkseyri og Evrarbakka............

fbúa-
fjðldi

2550

Til veit- 
unnar ná

2470

Háspennt Hna 
km/býli

!)0,82

Ejöldi spenní- 
stöðva á býli

0,42
ölfus ................................................................ . 450 350 0,73 0,44
Skeið ................................................................ 300 220 1,6 0,85
Grímsnes og Biskupstungur........................ . 950 380 1,6 0,74
Hreppar .......................................................... 630 390 1,3 0,7
ölfus + Skeið + Grímsnes + Hreppar . . 2330 1340 1,3 0,66
Árnessýsla ...................................................... . 5152 3800 1,07/0,64 0,55
Holt og Rangárvellir ...................................... 1326 640 0,93 0,33
Hvolhreppur og Fljótshlíð .......................... 650 448 0,54 0,38
Landeyjar ........................................................ 688 525 0,92 0,53
Rangárvallasýsla ............................................ . 2669 1613 0,825 0,41
Árnes- + Rangárvallasýsla .......................... 8821 5400

2. tafla.
Mesta samtimisnotkun 200 wött á mann.

Heiti sveitanna:
Eir í öllum línum. Járn í hliðariínum. Eir í ðllum línum. lárn i hliðarlínum.

Stofn-
kostn.

Stofnk. 
á mann

Stofn-
kostn.

Stofnk. 
á mann

Árlegur
rekstrark.

á
mann

Árlegur
rekstrark.

A
mann

Flói og Grafningur . 820000 335 660000 270 160000 65 145000 60
Hinn hluti Árnessýslu 1100000 820000 -
Ámessýsla ................ 1920000 525 1480000 390 310000 81 255000 67
Rangárvallasýsla ... 940000 590 755000 475 170000 106 147000 92
Ámes- og Rangárvs. 2860000 530 2235000 415 415000 77 350000 65

1) Utan kanptúnanna.
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Eftirmáli.

Tekj ur.
Það var tekið fram i upphafi þessarar skýrslu, að enn er ekki fengin inn- 

lend reynsla, sem treysta megi, um tekjur af raforkusölu utan kaupstaða.
Eftirfarandi tafla sýnir erlenda reynslu um tekjur á mann til jafnaðar, og 

ennfremur tekjur af raforkusölu í nokkrum kaupstöðum og kauptúnum hér á 
landi.

Mesta samtímisnotkun Tekjur á ntann
wðtt/mann erlendis hérlendis

50 30,— Reykjavik, Akureyri.
100 32,—
135 50,— Bildudalur.
150 38,—
155 47,- Sog 1.
200 42,- (50)
250 44,— (52)
300 47,-

Það er ástæða til að ætla, að tekjur af raforkusölu verði tiltölulega meiri 
hér en erlendis, vegna þess að hér er eldsneyti allt dýrara. Þó er ekki auðvelt að 
segja að svo stöddu, hversu mikill sá munur má vera. Til bráðabirgða mætti 
byggja áætlun um tekjur raforkuveitna utan kaupstaða á meðaltölu milli erlendr- 
ar reynslu og þeifrar innlendu reynslu, sem fyrir hendi er, t. d. samkvæmt ofan- 
skráðri töflu:

með mestu samtimisnotkun: 200 wött á mann 
tekjur kr. 46,— á mann.

Styrkþörf.
20 kv lína frá Sogsstöð um Ölfusárbrú að Stokkseyri og Eyrarbakka 

mundi með spennistöðvum kosta um 200000 kr. og ná til um 1300 manns. Árleg- 
ur kostnaður af þeirri veitu yrði um 40 kr. á mann (200 wött/mann), og veitan 
ber sig þvi sjálf.

1. Flói og hluti af Grafningnum.
Tekjur 2470 X 46 kr. = 114000 kr.
Árleg útgjöld.................. kr. 160000/145000 —
Árlegur halli .................. — 46000/ 31000 —

— 64%/55,5% af kapitalgjöldum (að frádregnum heimtaugagjöldum).
Styrkþörf: kr. 460000/310000,—

= 56%/47% af öllum stofnkostnaði.

2. Árnessýsla.
Tekjur 3800 X 46 kr. = 175000 kr.
Árleg útgjöld.................. kr. 310000/255000 —
Árlegur halli .................. — 135000/ 80000 —

= 75%/62,5% af kapitalgjöldum.
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Styrkþörf: kr. 1350000/800000,— 
= 70%/54% af öllum stofnkostnaði.

3. Árnes- og Rangárvallasýslur.
Tekjur 5400 X 46 kr. = 250000 kr.
Arleg útgjöld.................. kr. 415000/350000 —
Árlegur halli.................. — 165000/100000 —

= 65%/52,5% af kapitalgjöldum.
Styrkþörf: kr. 1650000/1000000,—

= 57,5%/45% af öllum stofnkostnaði.

Rafveitur í kaupstöðum og kauptúnum, sem stendur til að koma upp.
1) Isafjörður með Hnifsdal, 2600 manns, virkjun Fossár i Engi-

dal, 400 hestöfl .................................................................................. kr. 450000
2) Bolungavik, 700 manns, virkjun Fossár í Hólshreppi, 260 hestöfl —• 150000

Þessi kauptún hafa þegar fengið rikisábyrgð fyrir lánunum.
3) Reykjavik (og Hafnarfjörður), 29000 manns. Virkjun Sogsins,

10000 hestöfl ...................................................................................... — 6500000
4) Siglufjörður, 1700 manns. Virkju Fljótaár, 900 hestöfl..........— 600000

Þessir síðastnefndu kaupstaðir hafa enn eigi sótt um ríkisábyrgð fyrir 
sínum lánum.

Samtals er þetta 7,7 millj. kr. fyrir 11560 hestöfl handa 34000 manns (auk 
þess afls, sem fyrir er, það er 2500 hestöfl), það verður að meðaltali 200 wött á 
mann nothæft afl í stöðvunum.

Þessi fyrirtæki eiga öll að geta borið sig sjálf, og þurfa þvi engan ríkis- 
sjóðsstyrk.

Rafveitur um sveitir, sem hafa verið rannsakaðar.
1) Frá Soffinu.

Það hggur nærri, þegar Sogið hefir verið virkjað, sem í fyrsta lagi getur 
orðið sumarið 1932 eða 1933, að veita orku úr því um nálægar sveitir. Hefir 
verið áætluð veita frá þvi um Flóann með nokkrum hluta Grafnings niður á 
Eyrarbakka og Stokkseyri.

Þessi veita er fyrir 600 kw. handa 2500 manns og er áætluð að kosta:
Framlag sveitarfélaga .............................. kr. 100000
Lánsfé ............................................................ — 250000
Styrkur ........................................................ — 310000

Samtals kr. 660000

Styrkurinn er miðaður við það, að fyrirtækið á eftir sé fjárhagslega sjálf- 
stætt. Gert er þá ráð fyrir, að afhð kosti frá Sogsstöðinni 60—85 kr. á árskw. — 
eftir notkun. Styrkurinn þarf ekki allur að vera ríkissjóðsstvrkur, heldur má gera
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ráð fyrir, að hlutaðeigandi hreppar eða væntanlegir notendur sjálfir leggi eitt- 
hvað fram.

Gerð hefir verið áætlun um að teygja þessa veitu lengra, a) um mikinn 
hluta Árnessýslu og b) auk þess um nokkurn liluta Rangárvallasýslu.

Væru Vestmannaeyjar teknar með, yrði veitan um Árnes- og Rangárvalla- 
sýslur hagstæðari, en áætlun hefir enn ekki verið gerð um það.

Þá er möguleiki að veita rafmagni um sveitirnar í nágrenni Reykjavíkur 
(Mosfellssveit og Seltjarnarneshrepp) og Hafnarfjörð (Bessastaðahrepp og 
Garðahrepp), ennfremur upp i Kjós og í nokkurn hluta Hvalfjarðar, Stranda- 
hrepp, Skilamannahrepp, Innri- og Ytri-Akraneshrepp og ef til vill eitthvað víðar. 
Áætlun hefir enn ekki verið gerð um þetta.

2) Frá Tungufossi í Eystri-Rangá eða Árbæjarfossi í Ytri-Rangá.
Að tilhlutun rikisstjómarinnar hafa verið gerðar 2 áætlanir, önnur um 

virkjun Tungufoss í Eystri-Rangá fyrir Fljótshlið og Hvolhrepp, upp í 100—200 
hestöfl handa 460 manns. Þessi áætlun nemur:

Lánsfé .......................................................... kr. 140000
Styrkur ........................................................— 80000

Samtals kr. 220000

Þá hefir einnig verið gerð áætlun um stærri veitu frá Tungufossi um hluta 
af Landeyjum með Vestmannaeyjum, 900—1000 hestöfl handa 4000 manns (3200 
manns talið í Vestmannaeyjum), nemur

Lánsfé ..........................................................kr. 800000
Styrkur ........................................................ — 200000

Samtals kr. 1000000

Einnig má teygja veituna nokkuð vestur eftir alla leið vestur og niður að 
Þykkvabæjarhverfinu, og versnar heildarútkoman ekki við það.

Áætlun um virkjun Árbæjarfoss gefur svipaða útkoinu.
Meðan ekki er komin samanburðaráætlun um veitu frá Sogi alla leið út i

Vestmannaeyjar, verður ekki sagt, hvort betra er að virkja annanhvorn fossinn 
eða teygja veituna frá Sogi.

3) Veita um Skagafjörð.
Áætlun hefir verið gerð um virkjun Reykjafoss í Svartá í Skagafirði, með 

veitu til Sauðárkróks og nokkurs hluta sýslunnar.
Veitan er upp i 600—900 hestöfl, handa 2000 manns, og kostar

Lánsfé .......................................................... kr. 500000
Styrkur .............................. ......................  — 220000

Samtals kr. 720000

Til yfirlits yfir það, sem talið er hér að framan, er sett eftirfarandi tafla:
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T a f 1 a, er sýnir yfirlit yfir raforkuveitur, sem þegar hafa verið áætlaðar.

1. virkjun. Mannfjðldi 
Kauptún Svcitir

Orka
hö.

Stofnkostn.
kr.

Heimtausagj.
kr.

Styrkþðrf
kr.

Hluti af Árnes- og Rangárvallasýslum 1300 1200 660000 100000 310000

Hluti af Skagafjarðarsýslu ...................... 720 1300 600 720000 tf 220000
Hluti af Borgarf jarðarsýslu ................... 1500 500 1200 100000 í» 350000

Samtals utan kaupstaða ............................ 3520 3000 1800 2380000 100000 880000

Reykjavik frá Sogi

Hafnarfjörður
lsafjðrðnr og Hnífsdalur

Bolungavik
Siglufjörður

Samtals i kaupstöðum .............................. 34700

Alls í 1. virkjnn ........................................... 38220

Viðbót.
Hluti af Skagafjarðarsýsln .................... 200
Hlnti af Árnes- og Rangárvallasýslum 

Hluti af Borgarfjarðarsýsln ....................

1. virkj u
Hluti af Árnes- og Rangárvallasýslnm 1300

Hlnti af Skagafjarðarsýslu .................... 920
Hluti af Borgarfjarðarsýslu .................... 1500

Samtals utan kaupstaða ........................ 3720

Reykjavik frá Sogi ..................................... 26000
Hafnarfjörður .................................................. 3000
ísafjörður og Hnifsdalur ........................ 3300

Bolungavik .................................................. 700
Siglufjörður ...................................................... 1700

Samtals i kaupstöðum .............................. 34700
Alls í kaupstöðum og sveitum ............. 38420

3000
11560
13360

7700000
10080000 880000

860 300 800000 260000
2900 1575000 225000 690000
2500 » 2000000 200000 1000000

og v i ð b ó t
4100 >» 2235000 325000 1000000
2160 900 1520000 480000
3000 1200 300000 200000 1350000

9260 2100 6755000 525000 2830000

10000 6500000

400 450000

260 150000
900 600000

11560 7700000
9260 13660 14455000 2830000

Þær veitur, sem hér eru taldar undir 1. virkjun, eru allar i nánu sam- 
bandi við kaupstaði eða kauptún og eru því mjög hagstæðar að því er styrk 
snertir i tiltölu við veitukostnað.
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Raforkuveitur þær, sem tílgreindar eru í þessari töflu, ná til 38400 
manns í kaupstöðum og kauptúnum og 9300 manns i sveitum, eða til samtals 
um 48000 manns, en það eru 45,5% af allri þjóðinni. Eru þá virkt ca. 13,6 
þúsund hestorkur, eða um 200 wött á mann í stöð. Allur stofnkostnaður veitn- 
anna er um 14,5 milljón krónur, en styrkþörf er áætluð tæpar 3 milljónir, — 
miðað við, að þær hafi í tekjur 46 kr. af hverjum notanda, —og nemi árlegar 
rentur og afborganir 10% af stofnkostnaði, en stjórn og gæzla þeirra sé gerð 
svo ódýr, sem unnt er, m. a. með því að sameina þær fyrir stór veitusvæði. 
Ennfremur að kauptún og nærliggjandi sveitir þeirra séu hvarvetna sam- 
an um veitu. Enda fellur styrkþörfin öll á slikar sveitaraforkuveitur, en þær, 
sem eru fyrir kaupstaði og kauptún eingöngu, bera sig sjálfar. Er annars 
byggt á þeim forsendum, sem frá er skýrt að framan í þessari skýrslu. Er þá 
styrkþörf veitnanna tahn sú upphæð, sem draga verður frá stofnkostnaði 
þeirra, til þess að þær geti síðar borið sig sem sjálfstæð fyrirtæki.

Þess verður þó að geta, að ekki er reiknað með þvi, að sveita-raforku- 
veitur leggi neitt fé til hliðar af tekjum sínum til stækkunar netsins, heldur 
verður hver viðbót við þær að njóta styrks í sama hlutfalli, en hlutaðeigandi 
nýir notendur kosta þær ella.

Um allar þessar veitur, nema e. t. v. Rafmagnsveitu Reykjavikur (Sogs- 
stöðina) er það að segja, að ekki er gert ráð fyrir því, að fé fáist til að byggja 
þær fyrir, nema gegn ábyrgð ríkissjóðs, enda hafa þegar verið veittar ábyrgð- 
arheimildir til handa tveimur þeirra, en frá öðrum tveimur liggja nú fyrir 
Alþingi ábyrgðarbeiðnir til byrjunarvirkjunar.

Ekki er ástæða til að ætla, að á næstu 10 árum verði byggðar veitur 
fyrir meira fé en þær tæpar 15 milljónir, sem hér hafa verið áætlaðar. Verða 
þá í þær íagðar tæp hálf önnur milljón króna á ári til jafnaðar, en af þeirri 
upphæð eru um 300000 krónur styrkþörf.

Stofnkostnaður hinna áætluðu raforkuveitna skiptist þannig á milli 
sveita og kaupstaða: sveitaraforkuveitur (með nokkrum kauptúnum), sem 
ná til 13000 manna, kosta um 7 millj. kr.: kaupstaða- og kauptúnaveitur, 
sem ná til um 35000 manna, kosta um 8 millj. krónur.

Það er um tvær leiðir að ræða, ef styrkja skal raforkuveitur utan 
kaupstaða: Önnur er sú, að styrkurinn komi sem beint framlag rikissjóðs 
(eða annara) að upphæð sem nemur styrkþörf veitnanna, eða um 300000 
krónur á ári samkvæmt framanskráðu. Hinn hluti stofnkostnaðar, eða um 
400000 kr. á ári, yrði að útvegast sem lánsfé.

Hin leiðin er sú, að ríkið sjái raforkuveitum utan kaupstaða fyrir 
lánsfé gegn svo lágu árlegu afgjaldi (5—6%), að veiturnar geti borið það, en 
rikissjóður taki á sig að greiða rentumismuninn (4—5% af stofnkostnaði 
veitu, ef til grundvallar er lánsfé með 10% árlegum rentum og afborgunum). 
Með þvi móti yrðu árleg útlát rikissjóðs til raforkuveitna utan kaupstaða 
samkvæmt ofanskráðu að meðaltali í næstu 10 ár 140—175 þús. krónur á ári.

Hvor leiðin sem farin yrði, þá virðist nauðsynlegt og sennilega óhjá-
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kvæmilegt, að fjárútvegun til raforkuveitna landsins yrði að allra mestu leyti 
sameinuð undir hendi ríkisstjórnar eða einhverrar bankastofnunar rikisins.

Vér álítum ekki enn fengna þá rannsókn og athugun þessara mála, 
sem grundvallarlöggjöf megi byggja á. Fvrir þvi teljum vér ekki ákjósanlegt, 
að afgreidd verði lög um þessi atriði nú á þessu þingi, en væntum, að fyrir 
næsta þing verði þau skilyrði fyrir hendi, að unnt verði að gera ákveðnar 
tillögur um raforkuveitulöggjöf.

Vér viljum þó benda á, að það er víst, að þær raforkuveitur, sem áð- 
eins ná til sveitanna, og að einhverju litlu leyti til kauptúna, verða ekki byggð- 
ar án einhvers stuðnings af hendi ríkisins. Ef áhugi er fyrir því, að til byrj- 
unarframkvæmda komi um slíkar raforkuveitur þegar á næstu árum, væri 
því æskilegt, að Alþingi nú þegar taki upp í fjárlög árlega fjárveitingu í þessu 
augnamiði, t. d. 150—200 þúsund krónur á ári, miðað við framangreindar 
áætlanir. Væri gerður úr þeim „raforkuveitusjóður“, en heimildir til ráðstöf- 
unar á því fé yrðu ekki gefnar fvrr en með væntanlegri löggjöf um þessi mál 
á næsta þingi.

Reykjavik, 18. marz 1930.

Geir G. Zoéga. Steingr. Jónsson. Jakob Gíslason.

Sþ. 559. Breytingartillaga

við viðaukatillögu á þskj. 510 [Lóðir undir þjóðhýsi].

Frá Benedikt Sveinssyni og Jörundi Brynjólfssyni.

Upphaf viðaukatillögunnar skal orða svo:
Ennfremur lætur Alþingi í ljós, að rétt sé, að ríkisstjórnin, gegn væntan- 

legri heimild eftir á, festi kaup á o. s. frv.

Ed. 560. Þingsályktun

um skipun milliþinganefndar til þess að undirbúa og semja frv. til laga um 
alþýðutryggiugar.

(Afgreidd frá Ed. 15. april).

Alþingi skorar á ríkisstjórnina að skipa þriggja manna milliþinganefnd 
til þess að undirbúa og semja frumvarp til laga nm alþýðntryggingar, er ná yfir 
sjúkra-, elli-, órorku-, slysa- ogmæðra- eða framfærslutryggingar.

Nefnd þessi skal jafnframt gera tillögur um ráðstafanir af hálfu rikis 
og bæjarfélaga til varnar gegn atvinnnleysi, og hvort veita skuli stofnun þeirri,



er verður látin annast alþýðntryggingarnar, einkarétt til þess að taka að sér lif- 
tryggingar hér á landi.

Nefndin skal hafa iokið störfum fyrir næsta reglulegl Alþingi, og skal 
leggja frv. hennar og tillögur fyrir það.
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Sþ. 561. Þingsályktun

nm ráðstafanir til þess að ná eignarhaldi á lóðnm nndir þjóðhýsi.

(Afgreidd frá Sþ. 15. april).

Sameinað Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að leita fyrir sér nm 
kanp til handa landinn á lóðnnnm milli menntaskólans og stjórnarráðsins, 
neðan Skólastrætis, en ofan lækjar, ásamt húsnm þeim og mannvirkjnm, er á 
lóðnnnm standa, og leggja árangnrinn af þeim samninganmleitnnnm fyrir 
næsta þing.

Nd. 562. Breytingartillögur

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1931.

I. Frá Benedikt Sveinssyni.
Við 13. gr. B. II. a. 14. Nýr liður:

Til Kópaskersbrautar ................................................. 10000

II. Frá Jóni A. Jónssyni.
Við 13. gr. F.

Fyrir „100000“ kemur.............................  ................. 110000

III. Frá Jóni A. Jónssyni og Magnúsi Jónssyni.
Við 15. gr. 26. Nýr liður:

Til Þórðar Kristleifssonar, utanfararstyrkur til söng-
fræði- og söngkennslunáms ....... ......................................... 1000

IV. Frá Jóni Ólafssyni og Gunnari Sigurðssyni.
Við 16. gr. 31. (Kvenfélagasamband Islands).

Fyrir „2000“ kemur ................................................. 10000
Til vara .................................................................................... 8000

V. Frá Magnúsi Jónssyni.
Við 17. gr. 22. (Rlliheimilið Grund).

Fyrir „10000“ kemur ................................................ 25000
Til vara......... .......................................................................... 20000
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VI. Frá Jóni 4. Jónssyni.
Við 22. gr. XVn. Nýr liður:

Að ábyrgjast, gegn endurábyrgð Norður-ísaf jarðarsýslu, % hluta 
kostnaðar við byggingu raforkustöðvar í Súðavíkurhreppi, allt að 60 
þús. kr.

Ed. 563. Log

um breyting á lögum nr. 40, 7. mai 1928, um breyting á jarðræktarlögum, 
nr. 43, 20. júni 1923.

(Afgreidd frá Ed. 15. april).

1. gr.
Á eftir 7. gr. laganna komi ný grein, er orðist svo:
Nú gerir maðnr þurrheyshlöðu, og skal þá veita honnm styrk úr 

rikissjóði, allt að kr. 0,50 á hvert metið dagsverk. Þó veitist engum hærri 
upphæð en 500 kr.

Styrkurinn er bundinn þvi skilyrði, að veggir hlöðunnar séu gerðir úr 
steinsteypu eða steinlimdir, og þak úr bárujárni (og timbri) eða steinsteypu.

Eigj veitist styrkur á hlöður, sem taka minna en 100 hesta heys. 
Búnaðarfélag fslands setur nánari reglur um gerð á umræddum hlöðum og 
ákveður, hvernig þær skuli lagðar i dagsverk.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júll 1930.

Ed. 564. Nefndarálit

um frv. til laga um hafnargerð á Sauðárkróki.

Frá 2. minni hl. sjávarútvegsnefndar.

Nefndin hefir ekki getað orðifl sammála um afgreiðsln þessa frv. Einn 
nefndarmanna (HSteins) leggur til, að frv. verði samþykkt óbreytt. Annar nefnd- 
armanna (IP) telur sér ekki fært að leggja til, að frv. nái fram að ganga á þessu 
þingi, en undirritaður vill afgreiða frv. með eftirfarandi

BREYTINGU.
Við 2. gr. 1 stað orðanna »kr. 370000 — þrjú hundruð og sjótfu þúsund króna* 

komi: ’/« hluta kostnaðar við hafnargerðina, að frádregnum styrk rík- 
issjóðs, þó ekki yfir 250000 — tvöhundruð og fimmtiu þúsund króna.

Alþingi, 15. april 1930.

Erlingur Fríðjónsson.
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Ed. 565. Nefndarálit

nm frv. til laga nm hafnargerð á Dalvik.

Frá 2. minni hl. sjávarútvegsnefndar.

Nefndin hefir ekki getað orðið sammála nm afgreiðsln þessa frv. Einn 
nefndarmanna (HSteins) leggnr til, að frv. verði samþykkt óbreytt. Annar nefnd- 
armanna (IP) telur sér ekki fært að leggja til, að frv. nái fram að ganga á þessu 
þingi, en undirritaður vill afgreiða frv. með eftirfarandi

BREYTINGU.

Við 2. gr. í stað orðanna »kr. 150000« komi: */• hlnta kostnaðar við hafnargerð- 
ina, að frádregnnm styrk rikissjóðs, þó ekki yfir 150000 — hundrað og 
fimmtiu þúsund króna. —

Alþingi, 15. april 1930.

Erlingnr Friðjónsson.

Ed. 566. Nefndarálit

um frv. til laga um hafnargerð á Akranesi.

Frá 2. minni hl. sjávarntvegsnefndar.

Nefndin hefir ekki getað orðið sammála nm afgreiðsln þessa frv. Einn 
nefndarmanna (HSteins) leggnr til, að frv. verði samþykkt óbreytt. Annar nefnd- 
armanna (IP) telnr sér ekki fært að leggja til, að frv. nái fram að ganga á þessn 
þingi, en nndirritaðnr vill afgreiða frv. með eftirfarandi

BREYTINGU.

Við 2. gr. 1 stað orðanna »kr. 500000 — fimm hnndrnð þúsnnd króna* komi:
*/• hlnta kostnaðar við hafnargerðina, að frádregnnm styrk rikissjóðs, 
þó ekki yfir 480000 — fjögnr hnndrnð og áttatin þúsnnd króna. —

Alþingi, 15. april 1930.

Eriingnr Friðjónsson.
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Ed. 567. Log

um lögskráning sjómanna.

(Afgreidd frá Ed. 16. april).

1. gf.
Lögskráning sjómanna er tvennskonar, lögskráning i skiprúm og lög- 

gkráning úr skiprúmi.

2. gr.
Skylt er að lögskrá sjómenn á öllum íslenzkum skipum, sem eru 12 

smálestir brúttó eða stærri.

3. gr
Lögreglustjórar eru lögskráningarstjórar hver i sinu umdæmi. Utan 

heimilisþinghár sinnar er þeim heimilt að fela hreppstjórum að framkvæma 
lögskráningar.

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið getur skipað sérstaka lögskrán- 
ingarstjóra á þeim stöðum, þar sem ástæða þykir til að létta því starfi af lög- 
reglustjóra. Einnig er lögreglustjóra heimilt að skipa fulltrúa innan heimilisþing- 
hár sinnar, til að framkvæma lögskráningar á hans ábyrgð, ef þess gerist þörf.

Þar sem eigi er öðruvísi ákveðið i lögum þessum fer lögskráning fram 
í þvi umdæmi, sem skipið þá er statt i.

4. gr.
Lögskrá skal i skiprúm:

1. 1 hvert sinn, er nýr maður er ráðinn á skipið hér á landi.
2. J hvert sinn, er nýr maður er ráðinn erlendis á íslenzkt skip. Islenzkur 

ræðismaður lögskráir þá á skipið, ef til hans næst, en ella skal lögskrán- 
ing fara fram i fyrstu höfn héríendis, er skipið er afgreitt i eða fermir í 
eða affermir.

3. 1 hvert sinn, er sjómenn eru ráðnir hér á landi í skiprúm á íslenzku skipi, 
sem statt er erlendis, skulu þeir lögskráðir áður en þeir fara af Iandi 
burt, og fer lögskráning þá fram þar, sem ráðningarsamningur er gerð- 
ur við þá.

4. 1 hvert sinn er íslenzkur sjómaður er ráðinn á erlent skip hér á landi.
5. I fyrsta sinn á hverju almanaksári, er skip er afgreitt eða byrjar ferð 

frá hérlendri höfn, enda þótt engin breyting verði á skipshöfn eða ráðn- 
ingarkjörum hennar.

Nú er ráðningarkjörum sjómanna, sem fyrir eru á skipinu, breytt jneð 
nýjum samningum, og fer þá um lögskráningu sem þeir séu ráðnir að nýju 
á skipið.
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5. gr.
Lögskrá skal úr skiprúmi í hvert sinn, er vist manns lýkur á skipi, 

hvort sem hann er leystur úr skiprúmi, strýkur af skipi, andast í vistinni eða 
fer með öðrum hætti af skipi. Fari hann af skipi i hérlendri höfn, fer lög- 
skráning fram þar, en ella í fyrstu höfn hérlendis, er skipið er afgreitt í eða 
ferjnt í eða affermt.

6. gr.
Lögskrá skal alla þá menn, sem ráðnir eru til vinnu á skipi og fara 

eiga með því, hver sem starfi þeirra er. Þó þarf eigi að lögskrá leiðsögumenn, 
eftirlitsmenn með farmi eða verkamenn, er vinna eiga að fermingu eða af- 
fermingu á höfnum innanlands, þó þeir fari með skipinu, enda séu þeim eigi 
ætluð önnur störf.

7. gr.
Eigi má skipstjóri leggja skipi úr höfn nema ailir þeir skipsmenn, er 

skylt er að lögskrá samkv. 6. gr., hafi áður verið lögskráðir í skiprújn-
Nú ber svo til, að leggja þarf skipi úr höfn, til fiskiveiða hér við land 

eða annara ferða innanlands, á þeim tima, er skrifstofa lögskráningarstjóra 
er lokuð og iögskrá þarf einn mann eða fieiri í skiprúm, og er þá rétt, að þeir 
fari með skipinu ólögskráðir, enda hafi skipstjóra eigi verið kunnugt um, að 
lögskrá þyrfti þá, áður en skrifstofu lögskráningarstjóra var lokað. Skip- 
stjóri skal þó, áður en hann lætur úr höfn, tilkynna lögskráningarstjóra bréf- 
lega nöfn og heimili hinna ólögskráðu manna, svo skal hann og rita nöfn 
þtirra og ráðningarkjör á það samrit skipshafnarskrár, er hann hefir á skip- 
ínu. Þc-gar skipið næst kemur til hérlendrar hafnar, skal skipstjóri lögskrá 
menn þessa í skiprúm. Nú er sú ákvörðun tekin, eftir að skipið lætur úr höfn, 
að það fari til útlanda, og jná þá enginn skipsmanna vera ólögskráður, þeirra 
er skylt var að lögskrá samkv. 6. gr.

8. gr.
Skipstjóra er skylt að sjá um, að skipsmenn séu lögskráðir í skiprúm 

og úr skiprúmi. Nú er svo ástatt sem segir í 3. lið 4. gr., og er skipstjóri eigi 
staddur þar sem lögskráning á að fara fram, og skal þá útgerðarmaður sjá 
um, að lögskráð sé.

9. gr.
Þegar lögskráð er í skiprúm, skulu menn þeir, er lögskráðir skulu, 

mæta sjálfir hjá lögskráningarstjóra ásamt skipstjóra, eða útgerðarmanni 
eða ujnboðsmanni hans, er svo stendur á sem segir í niðurlagi 8. gr. Nú er 
sá maður, er lögskráður skal, ráðinn á skipið af öðrum en skipstjóra eða út- 
gerðarmanni, og skal þá sá maður, er réði hann, mæta við lögskráningu hans 
og undirrita ráðningarsamninginn i skipshafnprskrá og viðskiptabók.

Þegar lögskráð er úr skiprúmi, skulu þeir menn, er skrá á úr skiprúmi, 
mæta með sama hætti, ef þeir óska þess og eigi tálma veikindi eða önnur forföll.

Lögskráningarstjóra ber að sýna alla lipurð um lögskráningu utan venju- 
legs starfstíma, þegar nauðsyn krefur. I Reykjavik skal lögskráningarstjóri sinna
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lögskráningu alla virka daga frá kl. 9 árd. til kl. 9 siðd., og á lielgum dögum, öðr- 
um en föstudeginum langa og fyrra helgidegi stórhátíða, frá kl. 4 til kl. 6 síðd.

10. gr.
Við lögskráningu í skiprúm skal skipstjóri sýna:

1. Skipstjóraskirteini sitt.
2. Mælingarbréf skipsins og haffærisskírteini.
3. Atvinnuskírteini þeirra manna, er lögskráðir eru og skírteini þurfa að 

lögum til þess að niega gegna stöðu þeirri á skipinu, sem þeir eru 
ráðnir tik

4. Skipshafnarskrá og aukaskrá, ef hún hefir verið gerð.
5. Viðskiptabækur þeirra manna, er lögskráðir skulu.

Við lögskráningu úr skiprúmi skal hann sýna skipshafnarskrá og sjó- 
ferðabækur.

11. gr.
Þegar lögskráð er í skiprúm, skai lögskráningarstjóri rannsaka, hvort 

nokkuð í framlögðum skjölum sé þvi til fyrirstöðu, að menn þeir, sem skráðir 
skulu, megi vera á skipinu eða í þeirri stöðu, sem þeir eru ráðnir til. Reyuist ein- 
hverju áfátt í þessu efni, skal hann neita að lögskrá þá menn, sem svo er ástatt um.

12. gr.
Þegar skiþsmenn allir eru skráðir í skiprúm í senn, samkv. 5. lið 4. gr. 

eða endranær. skal skipstjóri láta gera skipshafnarskrá í tveimur sam- 
hljóða eintökum. Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið setur reglur um gerð 
skipshafnarskrár. Nú eru nýir menn lögskráðir i skiprúm eftir að skipshafn- 
arskrá er gerð, og skal þeim þá bætt við á skrána meðan hún endist, en á 
aukaskrá, sé hún fullrituð, og skal þess þá getið á aðalskránni, að aukaskrá 
hafi gerð verið.

13. gr.
Um viðskiptabækur og sjóferðabækur skipsmanna fer eftir ákvæðum 

sjómannalaganna og reglugerða þeirra, er settar verða samkvæmt þeim, sbr. 
og um sjóferðabækur lög nr. 40, 19. júní 1922, 20. gr.

14- gr-
Lögskráningarstjóri skal gæta þess, að skilríki þau öll, sem nefnd eru 

í 10. gr., séu fyrir hendi, er lögskráð er. Hann skal og gæta þess, að ritað sé í 
skipshafnarskrá og í viðskiptabók allt það, er þar skal ritað lögum sam- 
kvæmt, og að eigi sé ósamræmi milli þeirra. Komist hann að raun um, að 
jnisbrestur sé á þessu, skal eigi lögskráð fyrr en úr því er bætt, en ella ritar 
hann vottorð sitt um lögskráninguna á skjöl þessi.

15. gr.
Þegar lögskráð er í skiprúm, skal lögskráningarstjóri lesa upp ráðn- 

ingarsamninginn í viðskiptabókinni eða skipshafnarskránni fyrir þeim, sem 
lögskráður skal, og spyrja hann að því, hvort hann sé sajnþykkur samningn-

Alpt. 1930. A. (42. löggjafarþing). 182
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um. Nú eru einhver þau ákvæði i samningnum, er lögskráningarstjóra virð- 
ist vera óvenjuleg, eða frábrugðin þvi, sem almennt tiðkast, og skal liann þá benda 
aðila á þau. Takist það eigi og vilji báðir aðiljar hlíta samningnum eins og 
hann er, skal lögskráning fara fram, ef samningurinn brýtur eigi í bág við 
lög, en lögskráningarstjóri skal þá rita athugasemd i viðskiptabókina og á 
skipshafnarskrána um það, hvað honum þótti athugavert við samninginn.

16. gr.
Skipstjóra á öðru skipi en íslenzku fiskiskipi er skylt að hafa gert upp 

reikning þess manns, er úr skiprúmi skal skráður, áður en lögskráning hans úr 
skiprúmi fer fram. Nú er maður ráðinn á skip i þjónustu annars en útgerðar- 
manns, og skal þá sá, er hann vann hjá, hafa gert upp reikning hans, áður en hann 
er lögskráður úr skiprúmi. Hvor aðili um sig getur krafizt þess, að lögskrán- 
ingarstjóri geri reikninginn upp eða rannsaki hann. Nú greinir aðila á um 
reikningsgerðina, og skal lögskráningarstjóri þá leita um sættir með þeim. 
Takist eigi sættir, getur hvor aðili um sig krafizt þess, að lögskráningarstjóri 
leggi úrskurð á málið. Úrskurði hans getur hvor aðili um sig skotið til sjó- 
dóms, og skal þá fé það, er aðila greinir á um, falið lögskráningarstjóra til 
geymslu, þar til fullnaðardómur hefir gengið um málið.

17.
Nú er sjómanni heitið hluta af afla skips, farmgjaldi eða öðrum tekj- 

um af ferðinni, eða af ágóða útgerðarmanns af útgerðinni, og þetta kaup hans 
verður eigi ákveðið áður en hann er skráður úr skiprúmi, og þarf þá eigi að 
gera reikning hans upp, að því er til þess hluta kaupsins tekur, um leið og 
hann er skráður úr skiprúminu. Útgerðarmaður skal, er þannig stendur á, 
hafa gert sjómanninum reikningsskil, áður en 3 mánuðir eru liðnir frá þvi 
að sjómaðurinn var skráður úr skiprúmi. Vilji sjómaðurinn ekki hlíta reikn- 
ingsskilunum, getur hann lagt málið undir lögskráningarstjóra samkvæmt því, 
sem segir i 16. gr.

18. gr.
Geti sjómaður eigi tekið á móti sjóferðabók og viðskiptabók sinni er hann 

er lögskráður úr skiprúmi, skal afhenda þær lögreglustjóra til varðveizlu og ráð- 
stöfunar.

19- gr.
Um skil skipstjóra á kaupi, sem haldið er eftir samkv. 62. gr. sjó- 

mannalaganna, fer eftir 69. gr. sömu laga.

20. gr.
Þegar lögskráningarstjóri hefir ritað vottorð sitt um lögskráninguna á 

skipshafnarskráná, afhendir hann skipstjóra annað samrit hennar, en heldur 
hinu eftir sjálfur.

Nú fer lögskráning síðar fram í öðru umdæmi en þar, sem það samrit 
skipshafnarskrár, er lögskráningarstjóri hélt eftir, er geymt, og skal þá lög- 
skráningarstjóri sá, er siðar lögskráir, halda eftir samriti af þvi, sem ritað



er á samrit skipstjóra, eða á aukaskrá, hafi hún verið gerð, við hina síðari 
lögskráningu.

Nú skýrir skipstjóri frá því við lögskráningu, að skipshafnarskrá sin 
sé glötuð, og lögskráningarstjóri hefir eigi samrit hennar, og skal þá lög- 
skráningarstjóri leggja fyrir skipstjóra að láta gera nýja skipshafnarskrá. 
Skal lögskráningarstjóri þá rannsaka, hvort hin nýja skrá sé rétt, með sam- 
anburði á henni við viðskiptabækur skipsmanna og önnur skilríki þeirra og 
með því að láta þá sjálfa skýra frá ráðningarkjörum sinum. Eigi að skrá allis 
skipsmenn úr skiprúmi, þarf að gera nýja skrá, en lögskráningarstjóri 
skal þá rannsaka þau’ atriði, er lögskráningin gefur tilefni til, með þeim 
hætti, er áður var sagt.

21. gr.
Nú verða skipstjóraskipti á íslenzku skipi, og skal lögskráningarstjóri 

þá kveðja báða skipstjórana til sín, ef þess er kostur, Skal þá afhenda hiu- 
um nýja skipstjóra öll skjöl þau, er skipinu eiga að fylgja og fyrirrennari 
hans hafði undir höndum, jafnframt þvi að hann er lögskráður á skipið.

22. gr.
Lögskráningarstjóri skal jafnan, er lögskráning fer fram, rannsaka, 

hvort farið hefir verið eftir fyrirmælum laga um lögskráningu. Ef ætla má, 
að lögbrot hafi verið frajnið. skal hann gera þær ráðstafanir, sem með þarf 
til þess að ábyrgð verði komið fram fyrir brotið. Nú er lögskráningarstjóri 
eigi jafnframt lögreglustjóri, og skal lionn þá tafarlaust tilkynna hlutaðeig- 
andi lögreglustjóra þessa málavexti.

23. gr.
Lögskráningarstjóra er skylt að hafa jafnan nægar birgðir af vtð- 

skiptabókum sjómanna, sjóferðabókum og skipshafnarskrám. Ef skipstjóri 
óskar þess, er lögskráningarstjóra skylt að fylla skjöl þessi út fyrir hann.

Fyrir störf þau, er lögskráningarstjóri innir af höndum samkvæmt lög- 
um þessum, svo og fyrir viðskiptabækur, sjóferðabækur og skipshafnarskrár, 
skal greiða gjald samkvæmt gjaldskrá, er atvinnu- og samgöngumálaráðu- 
neytið setur. Lögskráningarstjóri innheimtir gjöld þessi, og renna þau i ríkis- 
sjóð. Gjald fyrir sjóférðabók greiðir hlutaðeigandi sjómaður sjálfur. 
Gjald fyrir aðstoð við reikningsgerð greiðir sá, er hennar óskar, en önnur 
gjöld greiðir skipstjóri fyrir hönd útgerðarmanns.

24. gr.
Brot gegn lögum þessum varða 50—500 króna sektum, ef ekki liggur 

þyngri refsing við brotinu samkvæmt öðrum lögum. Sektirnar renna í rikis- 
sjóð.

25. gr.
Mál út af brotum gegn lögum þessum sæta meðferð almennra lög- 

reglumála.
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26. gr.
58. gr. laga nr. 27, 27. júni 1921, er úr lögum numin.

27.gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1931.

Ed. 568. Breytingartillaga

við frv. til laga um breyling á lögum um byggingar- og landnámssjóð, nr. 35,
7. mai 1928.

Frá Jóni Þorlákssyni.

Við 4. gr. Greinin orðist svo:
9. grein laganna falli burt.

Ed. 569. Nefndarálit

um frv. til laga um breyting á lögum um byggingar- og landnámssjóð, nr. 35,
7. mai 1928.

Frá meiri hl. landbúnaðarnefndar.

Nefndin hefir nú ihugað frv. þetta og átt tal mn það við bankastjóra 
Búnaðarbankans. Töldu þeir breytingarnar, sem frv. ráðgerir á lögunum, æskileg- 
ar, svo sem þá, að heimilt væri að veita lán til fáeinna nýbýla á óræktuðu landi 
i sveit, en gerðu alls ekki ráð fyrir, að veitt yrðu lán til býla i útjöðrum kaup- 
staðanna og að eftir sem áður gengju aðaliánin til að endurreiaajbæi á byggð- 
um jörðum.

Að fengnum þessum skýringum leggur meiri hl. nefndarinnar til, að frv. 
verði samþykkt óbreytt.

Einn nefndarmanna gat ekki mætt á fundinum og hefir því óbundið at-
kvæði.

Alþingi, 16. april 1930.

Jón Jónsson, 
form., frsm.

Jónas Krístjánsson, 
fundaskr.
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Nd. 570. Breytingartillaga

við frv. til fjárlaga fyrir áríð 1931.

Frá Signrði Eggerz.

Við 18. gr. II. g. 10. (Stefán frá Hvitadal).
Fyrir »1200« kemnr........................................................................ 2000

Ed. 571. F’jó.raulza.lög-

fyrir árið 1928.

(Afgreidd frá Ed. 16. apríl).

1. gr,
Til viðbótar við gjóld þau, sem talin ern i fjárlögum 1928, ern veittar 

kr. 1252946,49 til útgjalda þeirra, sem tilfærð eru i 2.—11. gr. hér á eftir.

2. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 10. gr. er veitt:

Við 1. b.

I. Ráðuneytið o.

’t'il risnu ... ... ... ... ... ...

fl.
kr.

4000,00
— 2. Til utanferða ráðherra .................... 4290,51
- 4. Annar kostnaður ............................. 21485,08
— 5. Fyrír að gegna ríkisféhiröisstörfum. 1386,70
— 6. b. Til pappirs og prentnnar................... 3808,90

c. Til kostnaðar við sendingar............ 1910,48
— 7. Til viðhalds og nmbóta á stjórnar- 

ráðshúsinu og ráðherrabústaðnnm.. 8786,50
45668,17

II. Hagstofan.
Við 2. Pappir, prentnn og hefting hag- 

skýrslna ... ... ... ... ... ... 5833,89
— 4. Húsaleiga, hiti, Ijós ta. m.................. 325,85
— 5. Aðstoðar- og skrifstofnkostnaðnr ... 3431,72
— 6. Til að gefa út manntalið 1703. ... 199,48

9790,94

Flyt ... 55459,11
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III. Utanrikismél o.

Flntt ...

fl.

kr.
55459,11

Við 1. d. Til skrifstofnhalds ............................. 1796,54
— 4. Kostnaðnr viö sambandslaganefnd... 1163,78

9Q«n nv
--------------- 58419,43

3. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 11. gr. er veitt:

A. Dómgæzla og lögreglustjórn:
Við 4. a. Lann ... ... ... ... ... • •• 1133,88

— 5. a. Laun fnlltrúa og skrifara.. • • • • •• 11437,00
— b. Lann tollvarða.................... • • • .«• 2671,67
— d. Hiti og ljós............................. 985,76
— e. Innheimtnkostnaðnr............ • •• • •• 9343,00
—- 6. Skrifstofnkostnaðnr sýslnmanna 

bæjarfógeta.....................................
og

4050,00
— 8. Landhelgisgæzla.................... • • • ... 38786,55
— 10. Til hegningarhúsa ............ ... ... 299,28
— 11. Annar sakamélakostnaðnr 0« lög-

regluméla ... ...................................... 65087,22
---------------  133794,36

B. Sameiginlegur kostnaðar við embættisrekstar:
— 1. a. Bnrðareyrir............................................ 8679,31
— b. Embættisskeyti...................................... 19978,82
— 2. Brnnaébyrgðargjöld o. fl..................... 11548,55
— 3. Til embættiseftirlitsferða.................... 4312,57
— 4. Til skattanefndakostnaðar.................. 8343,98

5. Eyðnblöð o. fl........................................ 24387,94
77251,17

211045,53

4. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 12. gr. er veitt:

Til læknaskipnnar og heilbrigðisméla:
Viö 8. Til geislalækningastofn rikisins 1347,65

— 11. Til nuddiækningastofu Jóns Kristj- 
ánssonar ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1000,00

— 17. Geðveikrahælið é Kleppi.................... 14000,20

Flyt 16347,85 269464,96
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kr. kr.
Flult ... 16347,85

Við 18. Heilsuhælið & Vffilsstöðum ............. 5321,10
— 20. a. Landsspitalinn..................................... 45000,00
— b. Viðbótarbygging á Kleppi ............ 40000,00
— j. Heilbrigðiseftirlit alþýðuskóla... ... 945,10

kr.
269464,96

107614,05

5. gr.
Til viöbótar vifl gjöldin i 13. gr. er veitt:

Til samgöngumála.

A. Póstmál.
Við 2. Póstflutningur.............................................. 15048,34

— 3. a. Skrifstofukostnaður ............ .......... 2135,03
__________ 17183,37

B. Vegabðetur.
— I. 3. Ferðakostnaður o. fl............. ... 5611,91
— 4. Aðstoðarmenn og mælingar ... 9444,09
— 5. Skrifstofukostnaður ............ ... 1335,59
— II. a. 1. Kjalarnesvegur ............ ... 6969,98
— 4. Norðurárdalsvegur ... 7745,11
— 6. Húnavatnssýsluvegur ... ... 2925,86
— 7. Vallhólmsvegur ............ ... 12953,01
— 8. Þelamerkurvegur............ ... 5669,58
— 10. Vopnafjarðarvegur ... 1739,54
— 13. Biskupstungnabraut ... ... 6881,42
— b. Viðhald og umbætur ... ... 99691,82
— III. Brúargerðir .................... 129784,35
— IV. Slitlag akvega.................... ... 20000,00
— V. Fjallvegir ................. ... 5978,39
— VI. 1. Til ábalda ... ............ ... 3077,10
— VII. 1. Til akfærra sýsluvega... ... 9294,60
— XI. Gistingarstyrkur ............ ... 175,68

__________ 329278,03

C. Samgöngur á sjó.
— 1. a. Til strandferða ..................................... 9254,28
— 2. Til bátaferða ..................................... 6800,00

__________ 16054,28

Flyt ... 362515,68 377079,01
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kr.
Flntt ... 362515,68

kr.
377079,01

D. Hraðskeyta- og talsiraasamband.
Við I.

— II. 
— III.

Til viðanka simakerfa o. fl... 
Til nýrra símalagninga..........

2. Kostnaðnr af aðalskrifstofn ..
3. Ritsimastöðin I Reykjavik ..
4. Þráðlansa stöðin í Reykjavik
5. Bæjarsíminn I Reykjavik
6. Áhaldabúsið ...........................
7. Ritsímastöðin á Aknreyri
8. Ritsimastöðin á Seyðisflrði ..
9. — - lsafirði

10. — - Borðeyri ...
11. — - Hafnarfírði
13. — - Siglnfirði ...
15. Til annara simastöðva og efti

stöðva
— IV.
— V.
— VII.

Eyðnblöð o. fl............................ ..
Viðbót og viðhald stöðvanna
Viðhald landssimanna...................
Slysatrygging....................................

3261.30 
20983,71

596,34
12945,53

3601,89
11363,70

230,92
2063,51
2752,58
2893,94
2046,03
1610,09
3881,49

5200,12
5174.31 

18595,93 
35395,60

871,20
---------------  133468,19

E. Vitamál
I. 3. Til skrifstofuhalds....................

4. Ferðakostnaðnr m. m................
... 1471,11

763,60
II. Lann vitavarða............................. 667,83

III. Rekstrarkostnaðnr vitanna ... ... 6519,30
V. a. Til vitabygginga .................... ... 15820,90

b. Til leiðarljósa ... .................... ... 5850,63
--------------- 31093,37

6. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 14. gr. er veitt:

Til kirkjn- og kennslumála.

A. Andlega stéttin.
Við b. 7. Til húsabóta á prestssetrnm ............................. 1805,11

B. Kennslnmál.
— I. i. Ljós, hiti, ræsting .................... 1500,00

527077,24

Flyt ... 1500,00 1805,11 904156,25
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Flntt ...
kr.
1500,00

kr.
1805,11

kr.
904156,25

Við j. 3. Ýms gjöld ...................................... 3100,00
— II. b. Nám & sængurkvennastofnun ... 1193,75
— III. b. 2. Eldiviður og Ijós................. ... 1335,53
— 3. Til skólahússins.......................... 1197,76
— 4. Stundakennsla o. fl....................... 1302,00
— 10. Ýmisleg gjöld ............................. 487,28
— 11. Verðlaunabækur............................. 37,95
— IV. b. 1. Auka- og stundakennsla............ 2585,00
— 2. Framhaldsnám............................. 4200,00
— 3. Bækur og kennsluáhöld............ 345,92
— 4. Eldiviður og ljós.......................... 880,58
— 6. a. og b. Dyravarzla.................... 350,00 /
— 8. Til skólahússins............................. 591,98
— 9. Ýmisleg gjöld ............................. 2563,99
— V. b. 7. Ýmisleg gjöld ............................. 420,29
— VI. b. 4. Ýmisleg gjöld ............................. 265,60
— VII. b. 1. Stundakennsla ............................. 360,00
— 2. Húsnæði ...................................... 750,00
— VIII. 2c. 1. Verklegt nám ............................. 1529,90
— 3. Eldiviður og Ijós.......................... 815,58
— 4. Ýmisleg gjöld ............................. 81094,67
— XI. 1. Laun ..., ... ... ... ... ... 400,00
— XIII. 4. Farkennsla og eftirlit með heima- 

fræðslu .. ... ... ... ... ... 782,50
— 5. Til prófdómara við barnapróf . 9392,56
— XIV. 1. b. Aðstoðarkennsla............................. 700,00
—. c. 1. Til búnaðarnáms.......................... 50,00
— 4. Ýmisleg gjöld ............................. 1190,45
— 3. Til nýrra héraðsskóla ............ 5000,00
— XV. 1. Til húsmæðraskóla á Staðarfelli 3300,00
— XVI. Til kennslu heyrnar- og mál-

leysingja ..................................... 11391,19
--------------- 139114,48

--------------- 140919,59
7. gr.

Til viðbótar við gjöldin i 15. gr. er veitt:

Til Visinda, bókmennta og lista.
Við 1. c. Til aðstoðar ..................................... 200,00
— 2. c. Ýms gjöld ... ............................. ... 501,80
— 3. b. Til aðstoðar ..................................... 230,00

Alþt. 1930. A. (42. löggjafarþing).
... 1045075,84 

183

Flyt ... 931,80
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Við d.
— 5. b.
— 6.
— 32.
— 42.

Flntt
Til áhalda og aðgerða ............
Viðhald og áhöld ....................
Til kanpstaðarbókasafna............
Til landskjálftarannsókna 
Ferðastyrkur til ntlanda... ...

kr.
931,80 ...
500,00
300,00

80,00
23,75

7734,00

kr, kr.
1045075,84

9569,55

8. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 16. gr. er veitt:

Til verklegra fyrirtækja.
Við 11. Fjárkláðalækningar ............................. 475,95
— 14. c. Til veðnrathngana ntan Reykjavikur 1652,74
— d. Til veðnrskeyta o. fl.................................. 300,00
— f. Ferðakostnaðnr yfirmatsmanna ............ 5028,20
— 18. Til eftirlits með skipnm og bátum og

öryggi þeirra .............................................. 5504,75
— 23. Til markaðsleitar erlendis ..................  2735,00

15696,64

9. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 17. gr. er veitt:

Til almennrar styrktarstarfsemi. 
Við 3. Styrknr til sjúkrasamlaga... ............ 2004,45

— 7. Til slysatryggingar ............................. 3070,24
— 8. Til að bjálpa nanðstöddnm íslending-

nm erlendis.............................................. 682,21
5756,90

10. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 19. gr. er veitt:

Óviss útgjöld ............................. ................................... 143501,46

11. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 25. gr. er veitt:

Væntanleg íjárankalög..................................... 1800,00
Þingsályktanir........................................................ 31546,10

33346,10

Samtals 1252946,49
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Ed. 572. Lög

om samþykkt á landsreikningnum 1928.

(Afgreidd frá Ed. 16. april).

Áætlun Reikningur

kr. kr.
I. T e k j u r:

1. Fasteignaskattur ...................................................... 240000.00 259744.32
2. Tekju- og eignarskattur.............................................. 950000.00 1107172.44
3. Lestagjöld af skipum .............................................. 40000.00 44215.70
4. Aukatekjur.;........................................... ................... 350000.00 574230.92
5. Erfðafjárskattur ....................................................... 40000.00 38022.76
6. Vitagjöld ........................................................................ 300000.00 449340.18
7. Leyfisbréfagjöld ....................................................... 10000.00 15336.35
8. Stimpiigjöld ............................................................... 300000.00 419454.61
9. Skóiagjöld........................................................................ 15000.00 29281.62

10. Bifreiðaskattur............................................................... 30000.00 58117.09
11. Útflntniugsgjöld ...................................................... 850000.00 1338387.68
12. Áfengistollur ............................................................... 650000.00 441312.74
13. Tóbakstollur ............................................................... 800000.00 1083429.24
14. Kaffi- og sykurtollur ............................. ............ 1000000.00 1218585.34
15. Annað aðflutningsgjald.............................................. 150000.00 255373.00
16. Vörutollur........................................................................ 1000000.00 1650769.26
17. Verðtollur............................................................... ... 850000.00 1667140.22
18. Gjald af brjóstsykur- og konfektgerð.................... 20000.00 106207.47
19. Pósttekjur....................................................................... 475000.00 561093.16
20. Simatekjur........................................................................ 1500000.00 1656259.21
21. Vineinkasalan ............................................................... 450000.00 529553.11
22. Tekjur af fasteignum rikissjóðs o. fl....................... 34600.00 50662.90
23. Tekjur af bönkum og vaxtatekjur .................... 315000.00 166006.13
24. Óvissar tekjur, ýmislegar greiðslur og endurgjöid 82000.00 517763.14
25. Tekjur samkv. sérstökum lögum............................. » 56211.61
26. Eytt af innstæðu ...................................................... » 116053.25

Samtals ... 10451600.00 14409723.45
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Fjárveiting Reikningnr

kr. kr.
II. Gjöld:

1. Greiðslnr af lánnm rikissjóðs og framlag til
LftDdsb&DkftDS • •• ••• ■■• •■■ ••• • • • ... ... 1385676.00 1536632.13

2. Borðfé Hans Hátignar konnngsins • • • • •• ... 60000.00 60000.00
3. Kostnaðnr við Alþingi og yfirskoðnn landsreikn-

lDg&DDft •• ••« ••• ••• ••• ••• ... • • • • •• 219350.00 226787.57
4. Til rikisstjórnarinnar:

A. Ráðnneytið, rikisféhirðir o. fl. 185760.00 237934.83
B. Hagstofan ..................................... ... ... ... 47500.00 57106.17
C. Utanríkismál o. fl .................... • •• • •• • •• 80500.00 83460.31

5. A. Dómgæzla og lögreglnstjórn ... ... • a • • •• 696026.00 825388.95
B. Sameiginlegnr kostnaðnr við embættisrekstnr 144000.00 221251.17

6. Læknaskipnn og heilbrigðismál ... ... ... • • • 876905.00 960996.65
7. Til samgöngnmála:

A. Póstmál ..................................... • • • 471960.00 477506.88
B. Vegabætnr ..................................... ... • •• • • • 834450.00 1191133.96
C. Samgöngnr á sjó .................... • •• • ■ • • •• 340000.00 356054.28
D. Hraðskeyta- og talsimasamband ... • •• ... 1350900.00 1489469.67
E. Vitamál ..................................... • •• • •• • •• 228620.00 246649.39

8. Til kirkjn- og kennslnmála:
A. Andlega stéttin ............................. 324181.00 297090.80
B. Kennslnmál.................... ............ • •• • •• • •• 1079895.00 1205505.07

9. Til visinda, bókmennta og lista ... • • • • • • • •• 198030.00 204826.88
10. Til verklegra fyrirtækja.................... • •• ... ... 965055.00 1036323.74
11. Til almennrar styrktarstarfsemi ... ... ... • •• 665800.00 1086816.92
12. Eftirlann og styrktarfé .................... • •• • •• 189269.97 181812.55
13. Óviss útgjöld ..................................... • • • • •• • •• 100000.00 243501.46
14. Lögboðnar fyrirframgreiðslor ... • •• \ 10000.00 43533.42
15. Eimskipafélag tslands o. fl............... • •• • •• > 98500.00
16. Greiðslnr samkv. lögnm, fjárankalögum og þings-

ályktnnnm.............................................. ■ •• • • • ... » 955827.33
17. Lækknn lansra sknlda .................... • •• • •• • •• » 14831.22
18. AukiDD sjóður ••• • •• • •• ••• ••• • • • • •• » 1070777.90
19. Sjóðmismnnnr..................................... ... ... ... » 4.20

Samtals ... 10453877.97 14409723.45
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Ed. 573. F’jára.ulza.lög'

fyrir árið 1929.

(Afgreidd frá Ed. 16. april).

1. gr.
Til viðbótar við gjöld þau, sem veitt eru i fjárlögum fyrir 1929, eru 

veittar samkv. 2.—9. gr. hér á eftir kr. 606118,28.

2. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 11. gr. er veitt:

Til undirhúnings rikisprentsmiðju.............................
kr. kr.

3374,34

3. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 12. gr. er veitt:

1. Til radio-móttökutækja handa Laugarnesspítala.. 1079,00
2. Húsaleiga dr. Helga Tómassonar frá september

1928 til mai 1929............................................................... 1753,63
3. Til viðgerðar á húsinu nr. 12 í Rirkjustræti 7000,00
4. Kostnaður vegna mænusóttar..................................... 3000,00

12832,63

4. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 13. gr. er veitt:

1. Til umbóta og breytinga á pósthúsinu á ísafirði 25592,08
2. Til póst- og simabúss í Neskaupstað.................... 17041,20
3. Til aðgerðar á akbraut að Kristnesbælinu........... 300,00

42933,28

5. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 14. gr. er veitt:

1. Til aðgerðar á húsum á Bergþórshvoli.................... 441,86
2. Til aðgerða á prestssetrinu i Vallanesi.................... 3000,00
3. Kostnaður við uppfyllingu á kirkjugarði i Rvik 11801,90
4. Álag á Presthólakirkju .............................................. 1500,00
5. Styrkur til húsmæðraskóla i Pingeyjarsýslu 7000,00
6. Aðgerð og breytingar á Menntaskólanum ............ 26000,00
7. Aðgerð skólahússins á Eiðum..................................... 10000,00
8. Til bændaskólans á Hvanneyri ............................. 2280,43
9. Styrkur handa Hallgrimi Þorbergssyni, til að

rannsaka nokkur skólamá) i Noregi og Danmörku 1000,00
10. Til aðgerðar á Kennaraskólanum................... 2000,00

Flyt ... 65024,19 59140,25
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Flutt ...
kr.

65024,19
kr.

59140,25
11. Styrkur til rekstrar Laugarvatnsskóla.................... 3000,00
12. Til Laugaskóla: Byggingarstyrkur............................. 5000,00
13. Til sama skóla íyrir gólfdúka..................................... 2722,21
14. Til Knattspyrnufélags Reykjavíkur, styrkur til 

umbóta á nýkeyptu húsi félagsins............................. 2000,00
77746,40

6. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 15. gr. er veitt:

1. Styrkur til Guðm. Kambans ...................................... 2400,00
2. Til listasafnshúss Einars Jónssonar, fyrir girð- 

ingarefni............................................................... d. kr. 1248,90
3. Til eirsteypu af ýmsum myndum i listasafni 

Einars Jónssonar.............................................. d. kr. 2800,00
4. Styrkur banda söngkór til Danmerkurferðar ... 7500,00
5. Styrkur handa glimumönnum til Þýzkalandsfarar 2000,00

7. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 16. gr. er veitt:

1. Til sjómælinga á Húnaflóa ... ............................. 51537,30

15948,90

2. Til búsaleigu, ljósa og hita i teiknistofu húsa- 
meistara ríkisins................................................................. 4278,97

3. Til Skeiðaáveitunnar...................................................... 6000,00
4. Til flugferða....................................................................... 32000,00
5. Til trjáplöntunar við ýmsar opinberar byggingar 1982,31

8. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 18. gr. er veitt:

1. Til frú Dómhildar Jóhannsdóttur, ekkju Magn-
úsar Kristjánssonar ráðherra....................................... 1680,00

95798,58

2. Til frú Ragnheiðar Bjarnadóttur, ekkju Þorleifs 
Jónssonar póstmeistara, frá 1. mai ................. . 933,32

3. Til frú Sigríðar Blöndal, ekkju Björns Blöndals, 
fyrrv. héraðsl....................................................................... 420,00

4. Til Jakobs Björnssonar, fyrrv. sildarmatsmanns, 
frá 1. marz til 31. des..................................................... 1866,66

5. Til Sigurðar Péturssonar, fyrrv. fangavarðar, frá
1. júli ... ... ... ... ... ... ... ... ••• ... 700,00

6. Til frú Halldóru Þórðardóttur, ekkju Gísla Guð- 
mundssonar gerlafræðings, frá V1* 1928 ............ 1030,00

7. Til Sig. H. Kvarans, fyrrv. héraðsl., frá 1. júni... 330,71

Flyt 6960,69 248634,13
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Flutt
8. Til frú Kristbjargar Marteinsdóttur, ekkju Sig-

urðar Jónssonar ráðherra, frá 1. júni....................
9. Til frú Guðriðar Helgadóttur, ekkju sira Jóhs.

L. L. Jóhannssonar, frá 1. april .............................
10. Til ungfrú Sigriðar Magnúsdóttur, hjúkrunarkonu, 

fra 1. okt. ... ... ... ... ••■ ••• ••• ■••

kr. kr.
6960,69 248634,13

490,00

453,60

175,00
------— 8079,29

9. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 19. gr. er veitt:

1. Kostnaður við för 5. hekkinga Menntaskólans til
Hornafjarðar.......................... ............................................. 2500,00

2. Greiðsla til hátiðarnefndar Alþingis til undirbún-
ings hátiðarinnar............................................................... 128126,00

3. Til MagDúsar Torfasonar sýslumanns, til utan-
farar • • • ... ••• ••• ••• ••• ■•• ••• ••• ••• ••• 3000,00

4. Greiðsla til húsameistara, vegna alþingishátíðar- 
innar, til flutnings og byggingar húsa á Þingvöll-
um o. fl* •• •■• ••• ••• •■• *•• ••• ••• ■•• ••• 65690,24

5. Ýmislegur kostnaður á Þingvöllum.................... 23546,00
6. Greiðsla til vegamálastjóra, til ýmsra aðgerða á

Þingvöllum vegna alþingishátiðarinnar................... 39576,47
7. Kostnaður við vegagerð á Þingvöllum.................... 10950,00
8. Til undirbúnings lögskipaðrar réttritunar ............ 1000,00
9. Til útgáfu rlkisgjaldaskýrslna árin 1925 og 1927 6756,00

10. Til kostnaðar við kirkjumálanefnd........................... 7100,00
11. Til greiðslu á tunnutolli 1919..................................... 61160,15

---------------- 349404,86

Samtals. 606118,28

Ed. 574. Lög

um breyting á vegalögum, nr. 41, 4. júui 1924.

(Afgreidd frá Ed. 16. april).

Á 2. gr. vegalaga, nr. 41 1924, eru gerðar þessar breytingar:
I. Við A.

1. Fyrir »Landeyjar, Eyjafjöll« i tölulið 1 kemur: Hvolhrepp inn Fljótshlið 
að Teigi yfir Þverá.
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2. Aftan við tölulið 4 koma 2 nýir liðir:
a. Skeiðabraut, frá vegamótum Suðurlandsvegar, norðan Flatholts upp 

Skeið og Hrunamannahrepp að Brúarhlöðum.
b. Landbraut, frá þjóðveginum hjá Meiri-Tungu í Holtum upp Land 

að Múla.
3. Á eftir tölulið 6 kemur nýr liður:

Hafnarbraut, frá Höfn í Hornafirði á þjóðveginn.
II. Við B.

1. Við tölul. 1. bætist:
Frá Hnífsdal að Gemlufalli við Dýrafjörð.

2. Við tölul. 2 bætist:
og frá vegamótum norðan Gljúfurár að Kláffossbrú.

3. Á eftir tölul. 2 kemur nýr liður:
Laxárdalsvegur, frá Búðardal um Laxárdal og Laxárdalsheiði að vega- 

mótum þjóðvegar utan Borðeyrar.
III. Við C.

1. 1 stað orðanna i tölul. 1 »Um Tunguheiði . . . . að Þórshöfnt kemnr: 
Kringum Tjörnes, um Kelduhverfi, Öxarfjörð, Þistilfjörð að Þórshöfn.

2. Aftan við tölul. 2 koma 2 nýir liðir:
a. Vesturhópsvegur, frá Múlavegi við Neðra-Vatnshorn að Hvolsbraut við 

suðurenda Vestnrhópsvatns.
b. Skagastrandarvegur, frá Blöndubrú við Blönduós til Skagastrandar.

3. Aftan við tölul. 3 koma 3 nýir liðir:
a. Hofsósbraut, frá Hofsó&i til Hjaltadalsárbrúar.
b. Eyjafjarðarbraut, frá Akureyri að Saurbæ.
c. Kópaskersbraut, frá Kópaskersvogi að vegamótum við Brunnárbrú.

IV. Við D.
Á eftir tölulið 4 kemur nýr liður:

Úthéraðsvegur, frá Eyvindarárbrú um Eiðaþinghá og Hjaltastaðaþing- 
há að Óshöfn.

Sþ. 575. Þingsályktun

um endurheimt' íslenzkra handrita frá Danmörku.

(Afgreidd frá Sþ. 16. april).

Alþingi ályktar að skora á rikisstjómina að hefja nú þegar samninga við 
dönsk stjórnarvöld um heimfintning islenzkra handrita, fornra og nýrra, frá 
Danmörku, svo sem safns Árna Magnússonar og þeirra handrita, er konungur 
hefir fengið héðan fyrr á timum og geymd eru í dönskum söfnum.
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Nd. 576. Breytingartillögur

við frnmvarp til fjárlaga fyrir árið 1931.

I. Frá Jóni .4. Jónstgni.
Við 12. gr. 15. o. Nýr liður:

Til Jóns Magdal, upp í tap, sem hann hefír liðið vegna 
viðskiptabanns, sem afleiðing sóttvarna, f eitt skipti fyrir öll ... 2000

II. Frá Einari Jónssyni.
Við 17. gr. 11. (Stórstúkan).

Fyrir »10000« kemur ............................................................... 8000

Ed. 577. Lög

um viðauka við hafnarlög fyrir Vestmannaeyjar, nr. 60, 10. nóv. 1913. 

(Afgreidd frá Ed. 16. april).

1. gr.
Til dýpkunar innsiglingar, fullnaðarviðgerðar hafnargarða og nauðsyn- 

legustu mannvirkja innan hafnar i Vestmannaeyjum veitast úr rikissjóði allt 
að 110 þús. krónur, gegn tvöföldu framlagi úr hafnarsjóði Vestmannaeyja- 
kaupstaðar.

Tillagið úr rikissjóði er bundið þvi skilyrði, að yfirumsjón með verkinu 
og reikningshaldinu sé falin manni, sem ríkisstjórnin samþykkir.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. 578. Lög

um skurðgröfur rikisins og rekstur þeirra.

(Afgreidd frá Ed. 16. april).

1. gr.
Rikisstjórninni er heimilt, i samráði við Búnaðarfélag Islands, að 

kaupa 1 skurðgröfu á ári fyrst um sinn, af þeirri gerð, er henta þykir hér á 
landi. Heimild þessi nær einnig til þess að láta gera tilraunir um smiði og 
notkun á skurðgröfum.

Alpt. 1930. A. (42. löggjafarping). 184
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2. gr.
Umsjón og starfræksla skurðgrafna þeirra, er ríkið á nú og keyptar 

verða, skal falin Búnaðarfélagi Islands, en það skal hafa i sinni þjónustu 
mann, er hefír sérþekkingu i þeim efnum>

3. gr.
Búnaðarfélagi lslands skal falið að láta gera mælingar, uppdrætti og 

áætlanir á þeim svæðum, þar sem áhugi er fyrir slíkum framkvæmdum og 
telja verður liklegt, að skurðgröfu verði við komið.

4. gr.
Nú hafa uppdrættir og áætlanir verið gerðar á einhverju svæði, og geta 

þá bændur þar myndað með sér áveitufélög samkv. 42.-44., 46. og 47. gr. 
vatnalaganna frá 1923, eða landþurkunarfélög samkv. 82. gr. sömu laga, og 
skal um stofnun þess félagsskapar og starfrækslu að öllu farið eftir fyrir- 
mælum vatnalaganna.

5. gr.
Nú er landþurkunar- eða áveitufélag myndað samkv. 4. gr. Ber því 

þá réttur til, svo fljótt sem ástæður leyfa, að fá eina eða fleiri af skurðgröfum 
rikisins lánaðar, enda hagi svo til, að hentugt sé að nota þar skurðgröfu. Rik- 
ið lánar skurðgröfurnar án endurgjalds, greiðir allan kostnað af flutningi 
þeirra milli vinnustaða og sér um viðhald þeirra, en umsjónarmaður skurð- 
grafnanna ræður verkstjóra til þeirra. Búnaðarfélag íslands setur reglur um 
rekstur skurðgrafnanna.

6. gr.
Af kostnaði þeim, er leiðir af starfrækslu skurðgrafnanna, þar með 

talið nauðsynlegt viðhald þeirra, varahlutir og vátrygging, þar sem þess er 
þörf, greiðir rikissjóður V’. ’/» heimilast landþurkunar- eða áveitufélögunum 
að útvega sér að láni, en ’/3 skulu landeigendur leggja fram sjálfir, um leið 
og verkið er framkvæmt.

7. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd. 579. Lög

um breyting á áfengislögum, nr. 64, 7. mai 1928.

(Afgreidd frá Nd. 16. april).

1. gr.
Aftan við 7. gr. laganna bætist:
Heimilt er að ákveða i reglum þessum, að brot gegn þeim varði sektum, 

frá 100 til 500 krónum, nema þyngri hegning liggi við eftir lögum þessum.
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2. gr.
Upphaf 8. gr. laganna orðist svo:
Upptæk skal gera og ónýta öll áhöld o. s. frv.

3. gr.
Aftán við 14. gr. laganna bætist þriðja málsgr., svo hljóðandi:
Hver, sem afiar sér áfengis undir því yfirskini, að hann þurfi á þvi

að halda i lögleyfðum tilgangi, en notar það til nautnar, skal sæta sektum.

4. gr.
a. Fyrsta málsgr. 21. gr. laganna orðist svo:

Láti læknir af hendi áfengi eða áfeng lyf eða lyfseðil á áfengi, hvort 
heldur er handa mönnum eða dýrum, án þess að hafa gengið úr skugga 
um það með rannsókn, að áfengið sé nauðsynlegt til lækninga, eða hann 
misbeitir á annan veg lækningaleyfi sinu, til að útvega mönnum áfengi 
til neyzlii, eða hann brýtur reglur þær, er settar eru eða settar verða til 
tryggingar því, að áfeng lyf verði ekki höfð til nautnar, heldur aðeins til 
lækninga, skal hann sæta refsingu samkvæmt 38. gr. þessara laga.

b. Síðasta málsgr. 21. gr. falli burt.

5. gr.
Fyrir orðin í 27. gr. laganna »auk sektar skal greiða 40 krónur á 

hvern litra þess áfengis, er innflutt erc komi: Auk þess greiðist í sekt 40 kr. 
á hvern litra þess áfengis, er innflutt er.

6. gr.
Fyrir orðin i 30. gr. laganna: »Brot gegn 6. gr. varða sektum samkv. 

27. gr. 1, og skal sökunautur ennfremur sæta fangelsic, komi:
Brot gegn 6. gr. varða sektum, 500—5000 krónum, og skal sökunautur 

ennfremur sæta fangelsi, ef áfengið hefir verið ætlað til sölu eða veitinga 
fyrir borgun.

7. gr.
Fyrri málsgr. 32. gr. laganna orðist svo:
Brot gegn fyrri málsgr. 11. gr. eða gegn þeim reglum, er settar eru 

eða settar verða samkv. annari málsgr. sömu greinar, eða gegn þeim öðrum 
ákvæðum þessara laga, sem banna að veita. gefa, selja eða láta af hendi á- 
fengi til annara manna, varða sektum frá 500 til 5000 krónum. Sé brotið 
itrekað, varðar það sektum frá 1000 til 10000 krónum.

8. gr.
Siðasta málsgr. 38. gr. laganna falli burt.

9. gr.
Fjórða málsgr. 45. gr. laganna orðist svo:
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Brot á þeim reglum, sem settar eru eða settar verða um meðferð 
vinanna, varða sektum samkvæmt þessum lögum, og má í reglunum kveða 
svo á, að refsa skuli fyrir hlutdeild i brotum á reglugerðarákvæðunum.

10. gr.
Þá er lög þessi hafa öðlazt staðfestingu konungs, skal tella textaþeirra 

inn i meginmál áfengislaga, nr. 64, 7. mai 1928, og gefa þau út þannig breytt.

Ed. 580. Frumvarp

til laga um breyting á lögum um byggingar- og landnámssjóð, nr. 35, 7. 
mai 1928.

(Eftir 2. umr. í Ed.).

1. gr.
c-liður 3. gr. laganna orðist þannig: að hann sendi afrit af skattskrá 

sinni fyrir siðastl. ár um eignir og skuldir, staðfest af skattanefnd.

2. gr.
5. gr. laganna orðist svo:
Lán til þess að reisa nýbýli á óræktuðu landi eða landi, sem að 

nokkru leyti hefir verið ræktað af lántakanda sjálfum siðustu fimm árin, skulu 
ávaxtast og endurgreiðast með jöfnum greiðslum þannig, að árlegt gjald af 
allri lánsfjárhæðinni sé 3%% i 50 ár. Lán þessi skulu standa án afborgunar 
og vaxta fyrstu fimm árin.

Öll önnur lán úr sjóðnum skulu ávaxtast og endurborgast með jöfnum 
greiðslum, þannig að árlegt gjald sé 5% af allri lánsupphæðinni i 42 ár.

3. gr.
a. 1 stað orðanna i 1. málsgr. 9. gr. laganna: »4% landverðs að viðbættum 

2% húsaverðsc komi: 5% landverðs að viðbættum 4% húsaverðs.
b. Aftan við sömu grein bætist ný málsgr.:

Ef lán er endurgreitt fyrir umsaminn tima, er lánþega að jafnaði 
skylt að endurgreiða til sjóðsins þann vaxtamun, sem verið hefði á lán- 
inu, ef það hefði verið tekið i veðdeild bankans.

4. gr.
Aftan við 15. gr. laganna bætist ný málsgrein:
Stjórn sjóðsms er heimilt að lána til nauðsynlegra bygginga á fjórum 

fyrirmyndarbúúm, einu i hverjum fjórðungi, með sömu lánskjörum sem til 
nýbýla, gegn afgjaldskvöð, að þvi tilskildu, að stjórn Búnaðarfélags lslands 
mæli með stofnun þeirra og hafi sjálf yfirumsjón með rekstri þeirra.
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5. gr.
Fyrri málsgr. 18. gr. laganna falli burt.

6. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.

Ed. 581. Breytingartillaga

við frv. til laga um breyting á 1. um byggingar- og landnámssjóð, nr. 35, 7. 
mai 1928.

Frá Jóui Jónssyni.

Á eftir 1. gr. kemnr ný grein, svo bljóðandi:
a. Aftan við fyrri málsgr. 4. gr. laganna bætist: Þó skal sjóðsstjórninni heimilt 

að veita lán til þess að reisa allt að 10 slik nýbýli á ári hverju.
b. Síðari máisl. greinarinnar falli niður.

Sþ. 582. Þingsályktun

um sæsimasambandið við útlönd.

(Afgreidd frá Sþ. 16. april).

Alþingi ályktar að heimila atvinnumálaráðherra að útvega konungs- 
úrskurð, er heimili, að leyfi b/f Mikla norræna ritsimafélagsins i Kaupmanna- 
höfn til þess að starfrækja sæsimann milli Hjaltlands, Færeyja og Islands 
verði sagt upp á þessu ári, svo að leyfiðfalli úr gildi 1. janúar 1932.

Nd. 583. Frumvarp

til laga um breyting á lögum um byggingar- og landnámssjóð, nr. 35, 7. 
maí 1928.

(Eftir 3. umr. i Ed.).

1. gr.
c-liður 3. gr. laganna orðist þannig: að hann sendi afrit af skattskrá 

sinni fyrir siðastl. ár um eignir og skuldir, staðfest af skattanefnd.
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2. gr.
a. Aftan við fyrri málsgr. 4. gr. laganna bætist: Þó skal sjóðstjórninni heimilt 

að veita ián til þess að reisa allt að 10 slik nýbýli á ári hverju.
b. Siðari málsl. greinarinnar falli niður.

3. gr.
5. gr. laganna orðist svo:
Lán til þess að reisa nýbýli á óræktuðu landi eða landi, sem að 

nokkrn leyti hefir verið ræktað af lántakanda sjálfum siðnstu fímm árin, skulu 
ávaxtast og endurgreiðast með jöfnum greiðslum þannig, að árlegt gjald af 
allri lánsfjárhæöinni sé 3*/*®/® i 50 ár. Lán þessi skulu standa án afborgunar 
og vaxta fyrstu fimm árin.

öli önnnr lán úr sjóðnum skulu ávaxtast og endurborgast með jöfnum 
greiðslum, þannig að árlegt gjald sé 5°/» af allri lánsupphæðinni i 42 ár.

4. gr.
a. í stað orðanna i 1. málsgr. 9. gr. iaganna: »4*/« landverðs að viðbættum 

2% búsaverðsc komi: 5% landverðs að viðbættum 4*/o búsaverðs.
b. Aftan við sömu grein bætist ný máisgr.:

Ef lán er endurgreitt fyrir umsaminn tíma, er lánþega að jafnaði 
skylt að endurgreiða til sjóðsins þann vaxtamun, sem verið befði á lán- 
inu, ef það befði verið tekið i veðdeild bankans.

5. gr.
Aftan við 15. gr. laganna bætist ný málsgrein:
Stjórn sjóðsins er heimilt að lána til nauðsynlegra bygginga á fjórum 

fyrirmyndarbúum, einu i hveijum fjórðungi, með sömu lánskjörum sem tii 
nýbýla, gegn afgjaldskvöð, að því tilskildu, að stjórn Búnaðarfélags íslands 
mæli með stofnun þeirra og hafi sjálf yfirumsjón með rekstri þeirra.

6. gr.
Fyrri málsgr. 18. gr. laganna falli burt.

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

Sþ. 584. Þingsályktun

um greiðslu á enska láninu.
(Afgreidd frá Sþ. 16. april).

Alþingi ályktar að skora á rfkisstjórnina að gera allar nauðsynlegar 
ráðstafanir til þess, að hægt sé að greiða að fullu enska lánið frá 1921 undir 
eins og heimilt er samkvæmt lánssamningnum.
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Ed. 585. Frumvarp

til laga um hafnargerð á Sauðárkróki.

(Eftir 2. umr. í Ed.).

1. gr.
Til hafnargerðar á Sauðárkróki veitast úr ríkissjóði ’/t kostnaðar, eftir 

áætlun, sem ríkisstjórnin hefir samþykkt, þegar fé er veitt til þess i fjárlögum, 
allt að kr. 250000 — tvö hundruð og fimmtíu þúsund krónur — gegn ’/s 

hlutum frá hafnarsjóði Sauðárkróks.

2. gr.
Ríkisstjórninni veitist heimild til að ábyrgjast fyrir hönd ríkissjóðs allt 

að ’/» hluta kostnaðar við hafnargerðina, að frádregnum styrk rikissjóðs, þó ekki 
yfir 250000 — tvö hundruð og fimmtiu þúsund króna — lán, er hafnarsjóð- 
ur Sauðárkróks kann að fá til hafnargerðar, gegn ábyrgð sýslunefndar Skaga- 
fjarðarsýslu. Tillagið úr ríkissjóði og ábyrgð ríkissjóðs er bundin því skilyrði, 
að yfirumsjón með verkinu og reikningshald sé falið manni, sem atvinnu- 
málaráðuneytið samþykkir.

3. gr.
Sérhver 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 afnotarétti, sem hafnar- 
gerðin hefir i för með sér, allt 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 Sauðárkróks. Nú vill annarhvor málsaðili ekki una 
mati, og getur hann heimtað yfirmat, en gera skal hann það innan 14 daga 
frá því að matsgerð er lokið. Yfirmatið skal framkvæmt á sama hátt af 4 
dómkvöddum mönnum. Kostnaðinn við yfirmatið greiðir sá, er þess hefir 
krafizt, 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 í sjó fram 

neina bryggju eða önnur mannvirki, né fylla upp eða dýpka út frá landi, 
nema eftir tillögum hafnarnefndar og með samþykki hreppsnefndar Sauðár- 
krókshrepps. Sá, sem vill gera eitthvert slikt mannvirki, skalsenda hafnar-
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nefndinni beiðni um það, og skal beiðninni fylgja lýsing á þvi, svo og upp- 
dráttur, ef með þykir þurfa i tvennu lagi, og heldur bafnarnefnd 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 bafnarnefnd 
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 eftirlif með höfninni skai fela hafnarnefnd. 

1 hafnarnefnd sitja 3 menn, 2 kosnir af hreppsnefnd Sauðárkrókshrepps, en 
1 af sýslunefnd SkagaQarðarsýslu. Nefndarmenn skulu kosnir til 3 ára, og geng- 
ur 1 úr árlega, fyrstu 2 árin eftir hlutkesti. Að minnsta kosti 2 nefndarmenn 
skulu eiga heima í Sauðárkrókskauptúni eða i nágrenni þess.

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

ábyrgist skuldir hafnarsjóðs og hreppsnefndin hefir ábyrgð á eignum hafnarinnar.

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, né 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 allt það Iand innan hafnargarðs, sem nú flýtur yfir 

með stórstraumsflóði.
H. gr.

Til þess að standa straum af kostnaði við byggingu og viðhald hafn- 
arvirkja og til árlegs rekstrarkostnaðar hafnarinnar er heimilt að innbeimta 
gjöld þau, er hér 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 þaer eru ekki 
settar á land.
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d. Bryggjugjald af skipum, er leggjast við bryggjur hafnarinnar.
e. Festargjald af skipum, sem uota festar hafnarsjóðs.
f. Allt að V2 hlut af hverjum vélbáti, 8 smálesta eða stærri, og blutfallslega 

af sildveiðiskipum og togurum, en allt að Ví blutar af smærri vélbátum 
en 8 smálesla og róðrarbátum.

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

Herskip og skemmtiskip skulu undanþegin gjöldum til hafnarinnar 
samkv. tölulið 2 a, b. og c.

Þingskjal 585

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 sérstöku samþykki atvinnumálaráðuneytisins fyrir bvert ár, 
ákveðið, að leggja megi aukatoll á aðflutningsgjaldskyldar og útflutningsgjald- 
skyldar vörur. Gjaldið má þó aldrei íara fram úr 4°/» af tolli þeim, er greiða 
ber i rikissjóð. Gjald þetta innheimtir hafnarnefnd. Gjald þetta, sem og gjöld- 
in samkv. 11. gr., má taka lögtaki.

13. gr.
Reikningsár hafnarsjóðs 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 samþykktar fyrir 
árslok, ásamt nauðsynlegum skýringum á einstöku gjalda- og tekjuliðum.

15- gr.
Nú hefír hreppsnefnd í 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 sérstaka tillögu um 
það efni. Skal það gert svo timanlega sem kostur er, að samþykki ráðuneytis- 
ins geti komið til áður en hún lætur fjárhagsáætlun hafnarinnar fara frá sér.

16. gr.
Komi það i Ijós, þegar fram á árið líður, að óumflýjanlegt sé að 

sinna einhverjum aðgerðum utan áætlunar, eða fara fram úr áætluðum fjár- 
hæðum, ber hafnarnefnd að tilkynna það hreppsnefnd i tæka tið. Fallist hún 
á tillögur hafnarnefndar, skal þegar leitað samþykkis ráðuneylisins til þess að 
vikja megi frá áætluninni. Fyrr má ekki framkvæmá verkið né stofna til 
tekjuhallans.

Alþt. 1930. A. (42. löggjafarþing). 185
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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, allt 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, sem settar verða samkvæmt þeim, skal fara sem alme'nn lög- 
reglumál.

Ed. 586. Frumvarp

til laga um hafnargerð á Dalvik.

(Eftir 2. umr. i Ed.).

1. gr.
Til hafnargerðar á Dalvik veitast úr rikissjóði, eftir áætlun, sem rikis- 

stjórnin samþykkir, þegar fé er veitt til þess i fjárlögum, ’/» kostnaðar, allt að 
kr. 150000, gegn því að frá hafnarsjóði Dalvíkur komi */t kostnaðarins, kr. 
150000, og Svarfaðardalshreppi ’/s kostnaðar, kr. 75000.

2. gr.
Rikisstjórninni veitist heimild til 'að ábyrgjast, fyrir hönd rikissjóðs. 

allt að ’/« hluta kostnaðar við hafnargerðina, að frádregnum styrk rikissjóðs, 
þó ekki yfir 150000 — hundrað og fimmtiu þúsund — króna lán, er hafnar- 
sjóður Dalvikur kann að fá til hafnargerðar, gegn ábyrgð sýslunefndar Eyja- 
fjarðarsýslu.

Tillag úr rikissjóði og ábyrgð rikisins er bundin þvi skilyrði, að yfir- 
umsjón með verkinu og reikningshald sé falið manni, sem stjórnarráðið 
samþykkir.

3. gr.
Sérhver 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,
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að tekið verði í landi hans hvort heldur er grjót, mðl eða ðnnur jarðefni, og 
þola þær eignakvaðir, óhagræði eða takmörkun á afnotarétti, sem hafnargerðin 
hefir í för með sér, allt gegn þvi, að fullar bætur komi fyrir. Náist ekki sam- 
komulag um bæturnar, skulu þær ákveðnar með mati þriggja dómkvaddra 
manna, að tilkvðddum báðum málsaðilum. Eostnaðurinn við matið greiðist 
úr hafnarsjóði Dalvikur.

4- gr-
Hafnarmerki skulu vera: Frá upptökum hafnargarðsins í ijörunni, 

innan við Brimnestöng, eftir legu garðsins i austur, og úr enda hans bein 
lína til lands, í takmarkalínu verzlunarlóðarinnar á Böggvisstaðasandi.

5. gr.
Meðfram strandlengjunni umhverfis höfnina má ekki gera í sjó fram 

neina bryggju eða önnur mannvirki, né fylla upp eða dýpka út frá landi, 
nema eftir tillögum hafnarnefndar og með samþykki hreppsnefndar Svarfaðar- 
dalshrepps. Sá, sem vill gera eitthvert slikt mannvirki, skal senda hafnarnefnd- 
inni beiðni um það, og skal beiðninni fylgja lýsing á því og uppdráttur, ef 
með þykir þurfa. 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 50—500 kr., og hafnarnefnd 
getur látið nema burt mannvirkið á kostnað eiganda.

45. gr.
Hreppsnefnd Svarfaðardalshrepps hefir á hendi stjórn hafnarmálefn- 

anna, undir yfirumsjón atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins.
Hreppsnefndinni er heimilt, með samþykki atvinnumálaráðuneytisins, 

að taka eignarnámi lönd og lóðir, sem liggja að höfninni. og nauðsynleg 
kynnu að vera til hagnýtingar hennar og fyrir kauptúnið.

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

1 hafnarnefnd sitja 3 menn, 2 kosnir af hreppsnefnd Svarfaðardalshrepps, en 
1 af sýslunefnd Eyjafjarðarsýslu. Nefndarmenn skulu kosnir til 3 ára og 
gengur 1 úr árlega, fyrstu 2 árin eftir hlutkesti.

8. gr.
Eigum hafnarsjóðs má aðeins verja í þaifir hafnarinnar. Hrepps- 

sjóður ábyrgist skuldir hafnarsjóðs og hreppsnefnd hefir ábyrgð á eigum 
hafnarinnar.

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

eignir hafnarsjóðsins eða kaupa nokkrar nýjar fasteignir, taka lán til lengri 
tima en að þau verði borguð aftur af tekjum þess árs, sem fer i hönd, né 
endurnýja slik lán eða fresta borgunartimanum, og ekki heldur gera nein þau
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mannvirki við böfnina, sem eru svo stórvaxin, að árstekjurnar hrökkvi ekki 
til að koma þeim í framkvæmd.

10. gr.
Hafnarsjóður á allt það land innan hafnarinnar, sem nú flýtur yfir 

með stórstraumsflóði.
11. 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 hér segir:

1. Árlegt gjald af bryggjum og öðrum mannvirkjum, sem gerð eru sam- 
kvæmt 5. gr.

2. Helming hækkunar lóðarleigu i landi þeirra jarða, er að höfninni liggja, 
og allt að V* hluta lóðargjalda 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 lóðarnotendur þá 
greiða i hafnarsjóð allt að Vj af þeirri upphæð, sem matið er hærra en 
núverandi leigumáli ákveður.

3. Af skipum og bátum, er hafna sig á Dalvikurhöfn, 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, ef þær eru ekki settar í land.
d. Bryggjugjald af skipum, er leggjast við bryggjur hafnarinnar.
e. Festargjald af skipum, sem nota festar hafnarsjóðs.
f. Allt að V» hlut af hverjum vélbáti, 6 smálesta eða stærri, og hlutfalls- 

Iega af síldveiðiskipum og togurum, en allt að hlutar af smærri 
vélbátum en 6 smálesta og róðrarbátum.
Gjöld þessi, sem og gjöld fyrir afnot af öðrum eignum hafnarinnar, 

skulu ákveðin í reglugerð, sem hreppsnefnd Svarfaðardalshrepps semur og 
atvinnumálaráðuneytið 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 skemmtiskip skulu undanþegin gjöldum til hafnarsjóðs sam- 
kvæmt 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, getur þá hreppsnefndin, 
með sérstöku samþykki stjórnarráðsins fyrir hvert ár, ákveðið, að leggja megi 
aukatoll á aðflutningsgjaldskyldar og útflutningsgjaldskyldar vörur. Gjaldið má 
þó aldrei fara fram úr 4% af tolli þeim, er greiða ber i rikissjóð. Það, sem 
þá kann að vanta, greiðist úr sveitarsjóði Svarfaðardalshrepps. Öll gjöld tii 
hafnarsjóðs má taka lögtaki.

13. gr.
Reikningsár hafnarsjóðs er almanaksárið.



Þingskjal 586 1477

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 síðan atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu til samþykktar 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, skal hún þá senda ráðuneytinu sérstaka tiliögu 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 sér.

16. gr.
Eomi það i ljós, þegar fram á árið liður, að óumflýjanlegt sé að sinna 

einhverjum aðgerðum utan áætlunar, eða fara fram úr áætluðum fjárhæðum, 
ber hafnarnefnd að tilkynna það hreppsnefnd i tæka tið. Fallist hún á tillögur 
hafnarnefndar, skal þegar leita samþykkis ráðuneytisins til þess að víkja megi 
frá áætluninni. Fyrr má ekki framkvæma verkið né stofna til tekjuhalla.

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, allt það, er lýtur að greiðri og hættulausri umferð um 
höfnina, góðri reglu og öðru höfninni viðvikjandi, er við þykir þurfa. 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 reglu- 

gerðum, sem settar verða samkvæmt þeim, skal fara sem almenn lögreglumál.
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Ed. 587. Frumvarp

til laga um hafnargerð á Akranesi.

(Eftir 2. umr. i Ed.).

1. gr.
Til hafnargerðar á Akranesi veitast úr rikissjóði % kostnaðar, eftir 

áætlun, sem rikisstjórnin hefir samþykkt, þegar fé er veitt til þess í fjárlögum, 
allt að kr. 480000 — fjögur hundruð og áttatiu þúsund krónur — gegn % 
frá hafnarsjóði Akraness.

2. gr.
Ríkisstjórninni veitist heimild til að ábyrgjast fyrir hönd rikissjóðs allt 

að */» hluta kostnaðar við hafnargerðina, að frádregnum styrk rikissjóðs, þó 
ekki yfir 480000 — fjögur hundruð og áttatiu þúsund — króna lán, er hafnar- 
sjóður Akraness kann að fá til hafnargerðarinnar, gegn ábyrgð Borgarfjarðar- 
sýslu. Tillagið úr rikissjóði og ábyrgð rikissjóðs er bundin þvi skilyrði, að 
yfirumsjón með verkinu og reikningshald sé falið mánni, sem atvinnumála- 
ráðuneytið samþykkir.

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

gera höfnina, eða undir brautir og vegi i þarfír 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 afnotarétti, sem hafnar- 
gerðin hefir i för með sér, allt 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 Akraness. 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 dómkvödd- 
um mönnum. Kostnaðinn við yfirmatið greiðir sá, er þess hefir krafizt, ef 
matsupphæðinni verður ekki breytt meira en sem nemur 10% af hinni ákveðnu 
endurgjaldsupphæð, ella greiðist kostnaðurinn úr hafnarsjóði Akraness.

4. gr.
Hafnarmerki skulu vera: Frá Vestriflasartá um Syðriflasarenda í 

Þjótarsker og þaðan sjónhending á vestanverðan Sólmundarhöfða.

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

neina bryggju eða önnur mannvirki, né fylla upp eða dýpka út frá landi 
nema eftir tillögum hafnarnefndar og með samþykki hreppsnefndar Ytri- 
Akraneshrepps. Sá, sem vill gera eitthvert slíkt mannvirki, skal senda hafnar- 
nefndinni beiðni um það{ og skal beiðninni fylgja lýsing á þvi, svo og upp-
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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 því.

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

6- gr-
Hreppsnefnd Ytri-Akraneshrepps hefir á hendi stjórn hafnarmálefn- 

anna undir yfirumsjón atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins.

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

1 hafnarnefnd sitja 5 menn, 3 kosnir af hreppsnefnd Ytri-Akraneshrepps, en
2 af sýslunefnd BorgarJjarðarsýslu. Nefndarmenn skulu kosnir til 5 ára, og 
gengnr 1 úr árlega, fyrstu 4 árin eftir hlutkesti. Að minnsta kosti 3 nefndar- 
menn skulu eiga heima í Akraneskauptúni eða i nágrenni þess.

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

ábyrgist skuldir hafnarsjóðs og hreppsnefndin hefir ábyrgð á eignum hafnarinnar.

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 
1 hönd, né 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.
Hafnarsjóðnr á allt það land innan hafnargarðs, sem nú flýtur yfir 

með stórstraumsflóði.
11. gr.

Til þess að standa straum af kostnaði við byggingu og viðhald hafnar- 
virkja ög til árlegs rekstrarkostnaðar hafnarinnar er heimilt að innheimta 
gjöld þau, er hér segir:

1. Árlegt gjald af bryggjum og öðrum mannvirkjum, sem gerð eru samkv. 5. gr.
2. Af skipum og bátum, er hafna sig á Akraneshöfn, 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. Allt ad 1 #/0 af andvirði afla þeirra skipa og báta, sem beimili eiga i 

kauptúninu og leggja þar afla á land eða hafa þar uppsátur.
Gjöld þessi, sem og gjöld fyrir afnot af öðrum eignum hafnarinnar, 

skulu ákveðin í reglugerð, sem breppsnefnd Ytri-Akraneshrepps semur og at- 
vinnu- og samgöngumálaráðuneytið staðfestir, og skal í henni ákveða, hver 
skuli greiða þau og innbeimta.

Herskip og skemmtiskip skulu undanþegin gjöldum til hafnarinnar 
samkv. tölul. 2 a, b. og c.

12. gr.
Nú má álíta, að tekjur af gjaldstofnum þeim, sem heimilaðir eru í 11. 

gr., hrökkvi ekki fyrir árlegum útgjöldum hafnarinnar, og getur þá hrepps- 
nefndin, með sérstöku 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 rikissjóð. Gjald þetta innheimtir hafnarnefnd. Gjald þetta, sem og gjöldin 
samkv. 11. gr., má taka lögtaki.

13. gr.
Reikningsár hafnarsjóðs 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 samþykktar 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 sérstaka 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 sér.

16- gr.
Komi það i Ijós, þegar fram á árið líður, að óumflýjanlegt sé að 

sinna einhverjum aðgerðum utan áætlunar, eða fara fram úr áætluðura 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. Fyrr má ekki framkvæma verkið né 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, allt 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, sem settar verða samkvæmt þeim, skal fara sem almenn lög- 
reglumál.

Nd. 588. FJárlögr

fyrir áiið 1931.
(Afgreidd frá Nd. 16. april).

Samhljóða þskj 518.
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Sþ. 589. Tillaga

til þingsályktunar um milliríkjasamninga.

(Lögð fyrir Alþingi 1930).

Alþingi ályktar að samþykkja gerðardómssamninga þá, er undirritaðir 
voru á Þingvöllum í dag, milli Danmerkur, Finnlands, Noregs og Sviþjóðar, 
hvers um sig, annarsvegar og íslands hinsvegar.

Greinargerð.

Með ályktun Alþingis 14. maí 1927 var skorað á ríkisstjórnina að taka 
upp samninga við stjórnir hinna Norðurlandaríkjanna fjögurra um úrslit deilu- 
mála, er upp kynnu að koma milli Islands og einhvers þeirra. 1 sömu þings- 
ályktun er lagt svo fyrir, að samningarnir verði gerðir á þeim grundvelli, að 
hinn fásti dómstóll i Haag dæmi undantekningarlaust um ágreiningsmál, er 
ríkisstjórnirnar fá eigi jafnað með ser, og að uppsagnarákvæðin verði sams- 
konar sem í tilsvarandi samningum, er hin ríkin fjögur hafa þegar gert með

Alþt. 1930. A. (42. löggjafarþÍDg). 186
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sér. Ennfremur er það ákvæði í þingsályktuninni, að samningarnir verði gerðir 
að áskilinni fullgildingu og lagðir fyrir Alþingi áður en fullgilding fari fram. 
Samkvæmt áskorun þessari hóf ríkisstjórnin undirbúning slikra samningagerða 
með hliðsjón af gerðardómssamningum þeim, er hinar Norðurlandaþjóðirnar 
fjórar höfðu þegar gert með sér. Málaleitan þessari var mjög greiðlega tekið, 
svo að samningar eru, svo sem kunnugt er, þegar undirritaðir: af Danmerkur 
hálfu af Th. Stauning forsætisráðherra, af Finnlands hálfu af varaforseta Vaino 
Pietari Hakkila, af Noregs hálfu af rikisráði Torgeir Anderssen-Rysst, og af 
Sviþjóðar hálfu af sænska sendiherranum í Kaupmannahöfn, Ewerlöf, en af 
Islands hálfu af forsætisráðherra Islands.

Samningarnir eru að öllu verulegu samhljóða, svo sem sést af samnings- 
eintökum þeim, er fyrir liggja. Formsafbrigðin i islenzk-danska samningnum 
eru beinar afleiðingar þess, að samur er þjóðhöfðingi ríkjanna, og skirskotun til 
íslenzk-dönsku sambandslaganna leiðir einnig af ákvæðum þeirra um ágreining 
á skilningi þeirra laga. Að öðru leyti eru allir samningarnir hhðstæðir hinum 
norrænu gerðardómssamningunum, að undanteknum vissum breytingum ákvæð- 
anna um sáttameðferð, til þess að hún megi verða með einfaldara hætti en þeim, 
er gildir með Norðurlandaþjóðunum samkvæmt sérstökum samningum þeirra 
utan þátttöku Islands.

Með samningum þessum ér það ákveðið, að skorið skuli úr öllum deilum, 
réttardeilum sem öðrum, er risa kynnu milli Islands og einhvers þessara landa, 
af gerðardómi, svo fremi, að stjórnirnar hafi eigi fengið þær jafnaðar með sér: 
Réttardeilur af fasta alþjóðagerðardómnum i Haag, sbr. 1. gr., en aðrar deilur 
af gerðardómi þar, skipuðum i hvert skipti þá er aðiljar hafa reynt að útkljá 
deiluna með sáttasemjara eða sérstakri sáttanefnd, er til þess hefir sett verið. 
Ef til gerðardóms kemur, verða dómendur nefndir samkvæmt ákvæðum Haag- 
samþykktarinnar 18. okt. 1907, nema annan veg sé um samið, með þeim hætti, 
að dómendur yrðu valdir úr flokki dómenda fasta alþjóðadómsins, tveir af 
aðilja hvorum, og dómforseti nefndur af hinum völdu dómendum í sameiningu 
(sbr. 2.—4. grein).

Uppsagnarákvaéði samninganna eru samhljóða ákvæðum hinna norrænu 
gerðardómssamninganna, þannig að samningarnir gilda um 20 ár frá fullgild- 
ingardegi og mega verða framlengdir með þögninni um önnur 20 ára timahil.

Að öðru leyti er vísað til ákvæða samninganna um efni þeirra.
Samkvæmt tillögu forsætisráðherra tslands hefir konungur veitt sam- 

þykki sitt til þess, að samningar þessir verði gerðir og undirritaðir af Islands 
hálfu af forsætisráðherra Islands, að áskihnni fullgildingu, svo sem mælt er fyrir 
í sjálfum samningunum. Ennfremur hafa sérstakir fulltrúar allra hinna Norð- 
urlandaþjóðanna veitt oss þá sæmd að sækja hingað til þess að undirrita samn- 
inga þessa á hinum fornhelga þingstað vorum að Lögbergi við Öxará.

Þar sem samningarnir hafa nú verið undirritaðir, eru þeir lagðir fyrir 
Alþingi til samþykktar, samkvæmt fyrrnefndri ályktun Alþingis 14. maí 1927.
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Sþ. 590. Tillaga

til þingsályktunar um yfirlæknisstöðuna við geðveikrahælið á Kleppi.

Flutningsm.: Jón Þorláksson.

Alþingi ályktar að skora á rikisstjórnina:
Að gera tafarlaust ráðstafanir til þess, að dr. med. Helgi Tómasson verði

aftur settur inn í yfirlæknisstöðuna við geðveikrahælið á Kleppi og að leggja 
fyrir næsta Alþingi frumvarp til laga, er tryggi honum þessa stöðu á sama hátt 
og embætti, sem konungur veitir.

Greinargerð.

Hinn 30. april þ. á. var dr. med. Helga Tómassyni fyrirvaralaust visað 
úr yfirlæknisstöðunni við geðveikrahælið nýja á Kleppi með bréflegri skipun 
frá dómsmálaráðuneytinu. Engar sakir voru tilgreindar, og við afhendingu 
sjúkrahússins daginn eftir vottaðist það, að yfirlæknirinn hafði staðið prýðilega 
i stöðu sinni.

Dr. med. Helgi Tómasson lauk prófi í læknisfræði við háskólann í Kaup- 
mannahöfn árið 1922. Siðan vann hann samtals rúm 5 ár á ýmsum sjúkrahús- 
um fyrir geðbilað og taugaveiklað fólk, aðallega í Danmörku. Auk þess vann 
hann rúmt ár á stóru sjúkrahúsi í Kaupmannahöfn (Bispebjærg Hospital) við 
almennar lyfjalækningar og handlækningar. Frá þessu timabili liggja eftir hann 
ýmsar vísindalegar ritgerðir um efni úr sérfræðigreinum hans (geðsjúkdómum 
og taugasjúkdómum), og árið 1927 var hann sæmdur doktorsnafnbót við Kaup- 
mannahafnarháskóla fyrir ritgerð um „Blodets Elektrolyter og det vegetative 
Nervesystem“ og hlaut óvenjulega lofleg ummæli við það tækifæri.

Haustið 1925 samdist svo um milli Helga Tómassonar og þáverandi for- 
sætisráðherra, Jóns heitins Magnússonar, eftir tillögum landlæknis, að Helgi yrði 
læknir við nýja spítalann á Kleppi, þegar hann væri fullgerður, gegn sömu launa- 
kjörum og læknarnir við gamla sjúkrahúsið á Kleppi og heilsuhælið á Vífils- 
stöðum. Hingað til lands kom dr. Helgi i marz 1928, og tók þá við umsjón með 
útbúnaði sjúkrahússins, en áður hafði hann aðstoðað landsstjórnina með leið- 
beiningum um herbergjaskipun og tilhögun hússins. Sjúkrahúsið tók svo til 
starfa undir stjórn hans um mánaðamótin marz—april 1929.

Dr. Helgi Tómasson hefir þannig menntun í sérfræðigreinum sinum, geð- 
og taugasjúkdómum, langt umfram alla aðra íslenzka lækna. En einnig á öðrum 
sviðum læknisfræðinnar skarar hann fram úr, og mun- það nokkuð almenn 
skoðun meðal lækna i Reykjavík, að hann sé sem stendur einn hinna lærðustu 
lækna vor á meðal, og auk þess gæddur óvenjulega skarpri athugunargáfu og 
dómgreind.

Nú liggur við borð. að dr. Helgi flytjist alfarinn af landi burt vegna áður-
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nefndra aðgerða dómsmálaráðuneytisins. Það er auðvitað eitt af ætlunarverkum 
hverrar ríkisstjórnar, að beitast fyrir því, að íslenzkir úrvalsmenn gangi fyrir 
öllum öðrum til starfa í þágu alþjóðar hér á landi. Bæði fyrrverandi og núver- 
andi stjórn hafa viðurkennt þetta i verkinu, m. a. með þeim ráðstöfunum, sem 
gerðar voru fyrirfram til þess að tryggja landinu slarfskrafta dr. Helga við hið 
nýja geðveikrahæli. En þá er alveg öfugt að farið, ef eitthvert ráðuneytið gerist 
til þess að hrekja úrvalsmenn þjóðarinnar úr landi, og verður að krefjast þess 
af ríkisstjórninni i heild, og þá sérstaklega forsætisráðherranum, að komið sé í 
veg fyrir þetta.

Málefni þetta þolir ekki bið til næsta reglulegs Alþingis, þvi að þá mun 
dr. Helgi verða farinn til útlanda, ef ekkert verður að gert. Verður þetta mál þvi 
að fá afgreiðslu nú á þessu þingi, þótt komið sé nálægt þingslitum og hátíða- 
höld standi yfir, enda mun væntanlega enginn óska eftir því, að Alþingi minnist 
þessa afmælis síns með þvi að vikjast undan afgreiðslu aðkallandi nauðsynja- 
mála.

Sþ. 591. Þingsályktun

um milliríkjasamninga.

(Afgreidd frá Sþ. á Þingvöllum 27. júní).

Alþingi ályktar að samþykkja gerðardómssamninga þá, er undirritaðir 
voru á Þingvöllum í dag, milli Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar, 
hvers um sig, annarsvegar og Islands hinsvegar.
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Sþ. s&2. JVefiiðasliipuii
1930.

1.

Fastanefndir í deildum.
A.

í efrl delld.
1. Fjárhagsnefnd:

Ingvar Pálmason, formaður,
Björn Kristjánsson,
Jón Baldvinsson, fundaskrifari.

15. febrúar var bætt við í nefndina tveim mönnum, þeim 
Jóni Jónssyni og 
Jóni Þorlákssyni,

til þess að eiga hlut i meðferð frv. til 1. um Islandsbanka. Sömu menn tóku 
síðar (11. apríl) að fullu sæti í nefndinni.

Til hennar visað:
1. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 76, 28. nóv. 1919, um breyting á

yfirsetukvennalögum, nr. 14, 22. okt. 1912 (11, n. 88.1)
Frsm.: Jón Baldvinsson.

2. Frv. til laga um breyting á 1. gr. laga nr. 16, 7. maí 1928 [Laun embættis-
manna] (63, n. 135).

Frsm.: Ingvar Pálmason.
3. Frv. til laga um útflutningsgjald af sild (92, n. 254 (minni hl.) og 266

(meiri hl.)).
Frsm. meiri hl.: Ingvar Pálmason.
Frsm. minni hl.: Jón Baldvinsson.

4. Frv. til laga um íslandsbanka (94, n. 126 (meiri hl.) og 128 (minni hl.)).
Frsm. meiri hl.: Jón Jónsson.
Frsm. minni hl.: Jón Þorláksson.

5. Frv. til laga um lántöku fyrir ríkissjóð (12, n. 143).
Frsm.: Ingvar Pálmason.

6. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 75, 28. nóv. 1919, um skipun barna-
kennara og laun þeirra (155, n. 201).

Frsm.: Ingvar Pálmasoní

1) Tölurnar innan sviga tákna númer á þingskjölum, og eru ekki talin önnur þingskjala- 
númer en þau, sem málið bar, þá er þvi var til nefndar vísað, svo og þau, er nefndarálit (skamm- 
stafað: n.) hlutu. Sama er um þau mál, er nefndirnar flytja.



7. Frv.

8. Frv.

9. Frv.

10. Frv.

11. Till.

12. Frv.

13. Frv.

14. Frv.

15. Frv.

1. Frv.

2. Frv.

3. Frv.
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til laga um háskólakennara (45, n. 253).
Frsm.: Jón Baldvinsson.

til laga um breyting á lögum nr. 17, 9. júlí 1909, um almennan elli- 
styrk (205, n. 382 (meiri hl.)).

Frsm. meiri hl.: Ingvar Pálmason.
Nefndarálit kom ekki frá minni hl.

til laga um breyting á lögum nr. 36, 7. maí 1928 [Gengisviðaukil 
(223, n. 306 (meiri hl.)).

Frsm. meiri hl.: Ingvar Pálmason.
Nefndarálit kom ekki frá minni hl.

til laga um tekjuskatt og eignarskatt (398).
Nefndarálit kom ekki.

til þál. um skipun milliþinganefndar til þess að undirbúa og semja 
frv. til laga um alþýðutryggingar (433, n. 517 (meiri hl.)).

Frsm. meiri hl.: Jón Baldvinsson.
Nefndarálit kom ekki frá minni hl.

til laga um viðauka og breyting á lögum nr. 31, 7. maí 1928, um 
heimild handa ríkisstjórninni til ríkisrekstrar á útvarpi (448, n. 
504 (meiri þl.)).

Frsm. meiri hl.: Ingvar Pálmason.
Nefndarálit kom ekki frá minni hl.

til laga um einkasölu rikisins á tóbaki (172, n. 516 (meiri hl.)). 
Frsm. meiri hl.: Ingvar Pálmason.
Nefndarálit kom ekki frá minni hl.

til fjáraukalaga fyrir árið 1928 (465, n. 542).
Frsm.: Jón Baldvinsson.

til laga um samþykkt á landsreikningnum 1928 (3, n. 543).
Frsm.: Ingvar Pálmason.

2, Fjárveitinganefnd:
Jón Jónsson, formaður,
Jóhannes Jóhannesson,
Páll Hermannsson, fundaskrifari,
Ingibjörg H. Bjarnason,
Erlingur Friðjónsson.

Til hennar vísað:
til laga um greiðslu kostnaðar af Skeiðaáveitunni o. fl. (13, n. 482). 

Frsm.: Jón Jónsson.
til fjárlaga fyrir árið 1931 (350, n. 445).

Frsm.: Páll Hermannsson.
til fjáraukalaga fyrir árið 1929 (493, n. 548).

Frsm.: Jón Jónsson.
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Frv.

1. Frv.

2. Frv.

3. Frv.

4. Frv.

5. Frv.

6. Frv.

7. Frv.

8 Till.

1. Frv.

2. Frv.

3. Samgöngumálanefnd:
Páll Hermannsson, formaður,
Halldór Steinsson, fundaskrifari,
Jón Jónsson.

Til hennar visað:
til laga um breyting á vegalögum', nr. 41, 4. júní 1924 (417, n. 521). 

Frsm.: Páll Hermannsson.

4. Landbúnaðarnefnd:
Jóh Jónsson, formaður,
Jónas Kristjánsson, fundaskrifari,
Jón Baldvinsson.

Til hennar vísað:
til laga um sveitabanka (5, n. 113).

Frsm.: Jón Jónsson.
til laga um bændaskóla (8, n. 310).

Frsm.: Jón Jónsson.
til laga um breyting á jarðræktarlögum, nr. 43, 20. júní 1923 [Þurr- 
heyshlöður] (117, n. 255).

Frsm.: Jónas Kristjánsson.
til laga um breyting á lögum nr. 73, 22. nóv. 1907, um útflutning 
hrossa (106, n. 401).

Frsm.: Jón Baldvinsson.
til laga um refaveiðar og refarækt (313, n. 400).

Frsm.: Jón Jónsson.
til laga um mat á kjöti til útflutnings (411, n. 481).

Frsm.: Jónas Kristjánsson.
til laga um skurðgröfur ríkisins og rekstur þeirra (442, n. 522 
(meiri hl.)).

Frsm. meiri hl.: Jónas Kristjánsson.
Nefndarálit kom ekki frá minni hl.

til þál. um kaup á sauðnautum (519).
Nefndarálit kom ekki.

5. Sjávarútvegsnefnd:
Ingvar Pálmason, fundaskrifari,
Halldór Steinsson,
Erlingur Friðjónsson, formaður.

Til hennar vísað:
til laga um stofnun flugmálasjóðs íslands (9, n. 76).

Frsm.: Ingvar Pálmason.
til laga um aukna landhelgisgæzlu (34, n. 246 (meiri hl.) og 281 
(minni hl.)).



3. Frv.

4. Frv.

5. Frv.

6. Frv.

7. Frv.

8. Frv.

9. Frv.

10. Frv.

11. Frv.

12. Frv.

13. Frv.

14. Frv.
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Frsm. meiri hl.: Halldór Steinsson.
Frsm. minni hl.: Ingvar Pálmason.

til laga um vigt á síld (64, n. 73).
Frsm.: Erlingur Friðjónsson.

til laga um breyting á lögum nr. 50, 4. júní 1924, um atvinnu við 
vélgæzlu á íslenzkum mótorskipum (194, n. 222).

Frsm.: Erlingur Friðjónsson.
til laga um breytingar á lögum nr. 86, 14. nóv. 1917, um fiskiveiða- 
samþykktir og lendingarsjóði (195, n. 331).

Frsm.: Halldór Steinsson.
til laga um breyting á siglingalögum, nr. 56, 30. nóv. 1914 
(4, n. 473).

Frsm.: Ingvar Pálmason. 
til sjómannalaga (377, n. 472).

Frsm.: Ingvar Pálmason. 
til laga um Fiskveiðasjóð Islands (410, n. 486).

Frsm.: Erlingur Friðjónsson. 
til laga um fiskveiðasjóðsgjald (393, n. 487).

Frsm.: Erlingur Friðjónsson.
til laga um hafnargerð á Sauðárkróki (26, n. 539 (1. minni hl.) og 
564 (2. minni hl.)).

Frsm. 1. minni hl.: Halldór Steinsson.
Frsm. 2. minni hl.: Erlingur Friðjónsson.
Nefndarálit kom ekki frá 3. minni hl.

til laga um hafnargerð í Dalvík (286, n. 540 (1. minni hl.) og 565 
(2. minni hl.)).

Frsm. 1. minni hl.: Halldór Steinsson.
Frsm. 2. minni hl.: Erlingur Friðjónsson.
Nefndarálit kom ekki frá 3. minni hl.

til laga um hafnargerð á Akranesi (293, n. 541 (1. minni hl.) og 
566 (2. minni hl.)).

Frsm. 1. minni hl.: Halldór Steinsson.
Frsm. 2. minni hl.: Erlingur Friðjónsson.
Nefndarálit kom ekki frá 3. minni hl.

til laga um lögskráning sjómanna (426, n. 520).
Frsm.: Ingvar Pálmason.

til laga um viðauka við hafnarlög fyrir Vestmannaeyjar, nr. 60, 
10. nóv. 1913 (202, n. 523).

Frsm.: Halldór Steinsson.

6. Menntamálanefnd:
Páll Hermannsson, formaður,
Jón Þorláksson,
Erlingur Friðjónsson, fundaskrifari.
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Til hennar vísað:
1. Frv. til laga um Menntaskóla á Akureyri (14. n. 130).

Frsm.: Erlingur Friðjónsson.
2. Frv. til laga um Menntaskólann i Reykjavík (15, n. 74).

Frsm.: Jón Þorláksson.
3. Frv. til laga um gagnfræðaskóla (91, n. 294 (meiri hl.) og 335 (minni hli))

Frsm. meiri hl.: Erlingur Friðjónsson.
Frsm. minni hl.: Jón Þorláksson.

4. Frv. til laga um rafmagnsdeild við vélstjóraskólann í Reykjavik
(42, n. 252).

Frsm.: Jón Þorláksson.
5. Frv. til laga um fræðslumálastjórn (209, n. 339).

Frsm.: Páll Hermannsson.
6. Frv. til laga um byggingu fyrir Háskóla íslands (276. n. 498).

Frsm.: Jón Þorláksson.
7. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 37, 14. júní 1929, um héraðsskóla

(369, n. 488).
Frsm.: Páll Hermannsson.

8. Frv. til laga um bókasöfn prestakalla (460).
Nefndarálit kom ekki.

7. Allsherjarnefnd:
Ingvar Pálmason, fundaskrifari,
Jóhannes Jóhannesson,
Jón Raldvinsson, formaður.

1. Frv. til laga um kvikmyndir og kvikmyndahús (20).
Nefndarálit kom ekki.

2. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 28 frá 1915, um kosningar til Al-
þingis [Kjördagar] (17, n. 127 (meiri hl.) og 160 (minni hl.)). 

Frsm. meiri hl.: Ingvar Pálmason.
Frsm. minni hl.: Jón Baldvinsson.

3. Frv. til laga um fimmtardóm (22, n. 374 (meiri hl.), 381 (minni hl.) og
467 (frh.nál. minni hl.)).

Frsm. meiri hl.: Ingvar Pálmason.
Frsm. minni hl.: Jóhannes Jóhannesson.

4. Frv. til laga um sölu jarðarhluta Neskirkju og ríkissjóðs úr jörðinni
Nesi í Norðfirði (41, n. 77).

Frsm.: Ingvar Pálmason.
5. Frv. til laga um ríkisborgararétt (50, n. 96).

Frsm.: Ingvar Pálmason.
6. Frv. til laga um löggilding verzlunarstaða (60, n. 95).

Frsm.: Ingvar Pálmason.
7. Frv. til laga um breyting á áfengislögum, nr. 64, 7. maí 1928 (78, n. 215).

Frsm.: Ingvar Pálmason.
Alpt. 1930. A. (42. löggjafarþing).
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8. Frv.

9. Frv.

10. Frv.

11. Frv.

12. Frv.

13. Frv.

14. Frv.

15. Frv.

16. Frv.

17. Frv.

18. Frv.

19. Frv.

20. Frv.

21. Frv.

22. Frv.

23. Frv.
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til laga um breyting á lögum nr. 28 frá 1915, um kosningar til Al- 
þingis [Landskjör 1930] (86, n. 119).

Frsm.: Ingvar Pálmason.
til laga um sölu lands undan prestssetrinu Borg á Mýrum (75, n. 161). 

Frsm.: Jóhannes Jóhannesson.
til laga um viðauka við lög nr. 36, 27. júní 1921, um samvinnufélög 
(115, n. 164).

Frsm.: Ingvar Pálmason.
til laga um bæjarstjóra á Siglufirði (131, n. 351 (minni hl.) og 
373 (meiri hl.)).

Frsm. meiri hl.: Ingvar Pálmason.
Frsm. minni hl.: Jón Ðaldvinsson.

til laga um breyting á lögum nr. 55, 31. mai 1927, um viðauka við 
lög nr. 4, 14. febrúar 1902, um greiðslu verkkaups (159, n. 211).

Frsm.: Jón Baldvinsson. 
til laga um skráning skipa (158, n. 251).

Frsm.: Ingvar Pálmason. 
til laga um bókhald (185, n. 344).

Frsm.: Ingvar Pálmason.
til laga um breyting á lögum nr. 38, 11. júli 1911, um lækningaleyfi 

(204, n. 444 (meiri lil.) og 471 (minni hl.)).
Frsm. meiri hl.: Ingvar Pálmason.
Frsip. minni hl.: Jóhannes Jóhannesson.

til laga um sölu prestssetursjarðarinnar Hólma í Reyðarfirði (31, 
n. 283).

Frsm.: Ingvar Pálmason.
til laga um breyting á lögum nr. 73, frá 7. maí 1928, um slysatrygg- 
ingar (296, n. 345).

Frsm.: Jón Baldvinsson.
til laga um löggilding verzlunarstaðar í Selárvík í Árskógshreppi 
(300, n. 389).

Frsm.: Ingvar Pálmason.
til laga um breyting á fátækralögum, nr. 43, 31. mai 1927 (395). 

Nefndarálit kom ekki.
til laga um breyting á lögum nr. 46, 27. júni 1921, um afstöðu for- 
eldra til óskilgetinna barna (396).

Nefndarálit kom ekki.
til laga um embættiskostnað sóknarpresta og aukaverk þeirra (459). 

Nefndarálit kom ekki.
til laga um kirkjugarða (461).

Nefndarálit kom ekki.
til laga um kirkjur (462).

Nefndarálit kom ekki.
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24. Frv. til laga um veiting prestakalla (463).
Nefndarálit kom ekki.

Nefndin flutti:
1. Frv. til laga um heimild fyrir ríkisstjórnina til nokkurra ráðstafana

vegna alþingishátíðarinnar 1930 (57).
Frsm.: Jóhannes Jóhannesson.

2. Frv. til laga um heimild handa ríkisstjórninni til að veita lögfræðikandi-
dat Jóni Emil Ólafssyni embætti á íslandi (248).

Frsm.: Jón Baldvinsson.
Meiri hl. nefndarinnar flutti:

Frv. til laga um breyting á lögum nr. 28 frá 1915, um kosningar til Al-
þingis [Landskjör 1930] (86).

Frsm.: Ingvar Pálmason.

B.
Í neðrl delld.

í. Fjárhagsnefnd:
Halldór Stefánsson, formaður,
Ólafur Thors,
Sigurður Eggerz,
Hannes Jónsson, fundaskrifarí,
Héðinn Valdimarsson.

Til hennar vísað:
1. Frv. til fjáraukalaga fyrir árið 1928 (2, n. 434 (meiri hl.) og 449

(minni hl.)).
Frsm. meiri hl.: Hannes Jónsson.
Frsm. minni hl.: Sigurður Eggerz.

2. Frv. til laga um samþykkt á landsreikningnum 1928 (3, n. 435).
Frsm.: Sigurður Eggerz.

3. Frv. til laga um lántöku fyrir rikissjóð (12, n. 55).
Frsm.: Halldór Stefánsson.

4. Frv. til laga um breyting á 1. gr. laga nr. 16, 7. mai 1928 [Laun embættis-
manna] (10, n. 52).

Frsm.: Hannes Jónsson.
5. Frv. til laga um raforkuveitur til almenningsþarfa utan kaupstaða (28,

n. 558 (meiri hl.)).
Frsm. meiri hl.: Hannes Jónsson.
Nefndarálit kom ekki frá minni hl.

6. Frv. til laga um verðfesting pappírsgjaldeyris (33, n. 492 (minni hl.)).
Frsm. minni hl.: Ólafur Thors.
önnur nefndarálit komu ekki i málinu.



7. Frv.

8. Frv.

9. Frv.

10. Frv.

11. Frv.

12. Frv.

13. Frv.

14. Frv.

15. Frv.

16. Till.

17. Frv.

18. Till.

19. Frv.
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til laga um háskólakennara (45, n. 150 (meiri hl. )).
Frsm. meiri hl.: Héðinn Valdimarsson.
Nefndarálit kom ekki frá minni hl.

til laga um breyting á lögum nr. 75, 28. nóv. 1919, um skipun barna- 
kennara og laun þeirra (46, n. 101 (meiri hl.), 123 (minni hl) og 
146 (frh.nál. minni hl.)).

Frsm. meiri hl.: Halldór Stefánsson.
Frsm. minni hl.: Hannes Jónsson.

til laga um heimild fyrir ríkisstjórniina til nokkurra ráðstafana 
vegna alþingishátíðarinnar 1930 (71, n. 108).

Frsm.: Héðinn Valdimarsson.
til laga um Brunabótafélag íslands (114, n. 210 (minni hl.) og 233

(meiri hl.)).
Frsm. meiri hl.: Sigurður Eggerz.
Frsm. minni hl.: Halldór Stefánsson.

til laga um tekjuskatt og eignarskatt (65, n. 263 (meiri hl.) og 
305 (minni hl.)).

Frsm. meiri hl.: Halldór Stefánsson.
Frsm. minni hl.: Héðinn Valdimarsson.

til laga um verðtoll (66, n. 277 (meiri hl.)).
Frsm. meiri hl.: Halldór Stefánsson.
Nefndarálit kom ekki frá minni hl.

til laga um tekjuskatt og eignarskatt (137).
Nefndarálit kom ekki.

til laga um fasteignaskatt (138).
Nefndarálit kom ekki.

til laga um breytingar á lögum nr. 41, 27. júní 1921, um breyting 
á 1. gr. tolllaga, nr. 54,11. júlí 1911 (140).

Nefndarálit kom ekki.
til þál. um fullnaðarskil ríkisstjórnarinnar við Pál J. Torfason fyrir 
milligöngu hans við enska lánið, er ríkissjóður tók árið 1921 (156).

Nefndarálit kom ekki.
til laga um einkasölu ríkisins á tóbaki (172, n. 297 (meiri hl.) og 
407 (minni hl.)).

Frsm. meiri hl.: Halldór Stefánsson.
Frsm. minni hl.: Sigurður Eggerz.

til þál. um skipun milliþinganefndar til þess að undirbúa og semja 
frv. til laga um alþýðutryggingar (154, n. 326 (meiri hl.)).

Frsm. meiri hl.: Héðinn Valdimarsson.
Nefndarálit kom ekki frá minni hl.

til laga um breyting á lögum nr. 76, 28. nóv. 1919, um breyting á 
yfirsetukvennalögum nr. 14, 22. okt. 1912 (11, n. 287 (1. minni hl.) 
og 321 (2. minni hl.)).
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20. Frv.

21. Frv.

22. Frv.

23. Frv.

1. Frv.

2. Frv.

3. Frv.

Þskj. 592

1. Frv.

2. Frv.

3. Frv.

Frsm. 1. minni hl.: Sigurður Eggerz.
Frsm. 2. minni hl.: Hannes Jónsson.
Nefndarálit kom ekki frá 3. minni hl.

til laga um viðauka og breyting á lögum nr. 31, 7. maí 1928, um heim- 
ild handa ríkisstjórninni til ríkisrekstrar á útvarpi (238, n. 415 
(meiri hl.)).

Frsm. meiri hl.: Hannes Jónsson.
Nefndarálit kom ekki frá minni hl.

til myntlaga (47, n. 506 (minni hl.j).
Frsm. minni hl.: Halldór Stefánsson.
Önnur nefndarálit komu ekki í málinu.

til laga um breyting á lögum nr. 17, 19. júlí 1909, um almennan 
ellistyrk (451).

Nefndarálit kom ekki. 
til laga um jöfnunarsjóð ríkisins (390).

Nefndarálit kom ekki.
Meiri hl. nefndarinnar flutti:
til laga um breyting á lögum nr. 36, 7. maí 1928 [Gengisviðauki] (223). 

Frsm.: Hannes Jónsson.
til laga um framlenging á gildi laga um verðtoll (420).

Frsm.: Hannes Jónsson.
til laga um innflutningsgjald af benzíni til viðhalds vegum (489). 

Frsm.: Ólafur Thors.

• 2. Fjárveitinganefnd:
Ingólfur Bjarnarson, formaður,
Pétur Ottesen,
Jörundur Brynjólfsson,
Jón Sigurðsson,
Bjarni Ásgeirsson, fundaskrifari,
Jón Ólafsson,
Haraldur Guðmundsson.

Til hennar visað:
til fjárlaga fyrir árið 1931 (1, n. 245).

Frsm. fyrri hl. (1.—13. gr.): Jörundur Brynjólfsson.
Frsm. siðari hl. (14.—24.): Bjarni Ásgeirsson.

til laga um greiðslu kostnaðar af Skeiðaáveitunni o. fl. (13, n. 267 
(meiri hl.) og 289 (minni hl.)).

Frsm. meiri hl.: Jón Ólafsson.
Frsm. minni hl.: Pétur Ottesen.

til laga um breyting á lögum nr. 32, 7. mai 1928, um sundhöll i 
Reykjavík (212, n. 547 (minni hl.)).

Frsm. minni hl.: Haraldur Guðmundsson.
Nefndarálit kom ekki frá meiri hl.
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4. Frv. til fjáraukalaga fyrir árið 1929 (361, n. 446).
Frsm.: Bjarni Ásgeirsson.

3. Samgöriffumálanefnd:
Hannes Jónsson, fundaskrifari,
Hákon Kristófersson,
Gunnar Sigurðsson, formaður,
Jón Auðunn Jónsson,
Sigurjón Á. Ólafsson.

Til hennar vísað:
1. Frv. til laga um breyting á vegalögum, nr. 41, 4. júni 1924 (32, n. 346

(meiri hl.)).
Frsm. meiri hl.: Jón Auðunn Jónsson.
Nefndarálit kom ekki frá minni hl.

2. Frv. til laga um heimild fyrir rikisstjórnina til þess að láta leggja járn-
braut frá Reykjavík til Ölfusár (36).

Nefndarálit kom ekki.
Frá nefndinni kom:

Nefndarálit um flóabátaferðir (261), og var það tekið til meðferðar við 
2. umr. fjárlagafrv.

Frsm.: Jón Auðunn Jónsson.

4. Landbúnaðarnefnd:
Bernharð Stefánsson,-
Jón Sigurðsson, fundaskrifari,
Láriis Helgason, formaður,
Einar Jónsson,
Þorleifur Jónsson.

Til hennar vísað:
1. Frv. til laga um eyðing refa og refarækt (7, n. 147).

Frsm.: Bernharð Stefánsson.
2. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 73, 22. nóv. 1907, um útflutning

hrossa (25, n. 90).
Frsm.: Jón Sigurðsson.

3. Frv. til ábúðarlaga (110).
Nefndarálit kom ekki.

4. Frv. til laga um ágang búfjár (109).
Nefndarálit kom ekki.

5. Frv. til laga um sveitabanka (134, n. 226).
Frsm.: Þorleifur Jónsson.

6. Frv. til laga um breyting á jarðræktarlögum, nr. 43, 20. júní 1923 [Stj.
Búnaðarfélags Islands] (136, n. 257).

Frsm.: Lárus Helgason.



7. Frv.

8. Frv.

9. Frv.

ÍO. Frv.

11. Frv.

12. Frv.

1. Frv.

2. Frv.

3. Till.
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1. Frv.

2. Frv.

3. Frv.

4. Frv.

5. Frv.

til laga um stuðning ríkisins til aðalframræsluskurða (213, n. 372). 
Frsm.: Jón Sigurðsson.

til laga um breyting á jarðræktarlögum, nr. 43, 20. júni 1923 [Þurr- 
heyshlöður] (275, n. 478).

Frsm.: Lárus Helgason. 
til laga um lax- og silungsveiði (343).

Nefndarálit kom ekki.
til laga um breyting á lögum um byggingar- og landnámssjóð, nr. 
35, 7. mai 1928 (384, n. 479).

Frsm.: Þorleifur Jónsson. 
til laga um bændaskóla (431, n. 477).

Frsm.: Bernharð Stefánsson. 
til laga um túnyrkju i Nesjum í Hornafirði (355).

Nefndarálit kom ekki.
Nefndin flutti:
til laga um gelding húsdýra (338).

Frsm.: Lárus Helgason. 
til laga um mat á kjöti til útflutnings (342).

Frsm.: Lárus Helgason. 
til þál. um kaup á sauðnautum (519).

Frsm.: Einar Jónsson.

5. Sjávarútvegsnefnd:
Sveinn Ólafsson, formaður,
Jóhann Jósefsson,
Ásgeir Ásgeirsson,
Ólafur Thors,
Sigurjón Á. Ólafsson, fundaskrifari.

Til hennar visað:
til laga um breyting á siglingalögum, nr. 56, 30. nóv. 1914 (4, n. 239). 

Frsm.: Sigurjón Á. Ólafsson.
til sjómannalaga (6, n. 298).

Frsm.: Ásgeir Ásgeirsson.
til laga um loftskeytatæki á botnvörpuskipum og um eftirlit með 
loftskeytanotkun islenzkra veiðiskipa (16, n. 171 (meiri hl.) og 180 
(minni hl.)).

Frsm. meiri hl.: Sveinn Ólafsson.
Frsm. minni hl.: Jóhann Jósefsson.

til laga um hafnargerð á Sauðárkróki (26, n. 219 (minni hl.) og 
236 (meiri hl.)).

Frsm. meiri hl.: Sveinn Ólafsson.
Frsm. minni hl.: Ólafur Thors.

til laga um rekstrarlánafélög fyrir bátaútveg og smáiðju (29). 
Nefndarálit kom ekki.
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6. Frv.

7. Frv.

8. Till.

9. Frv.

10. Frv.

11. Frv.

12. Frv.

13. Frv.

14. Frv.

15. Frv.

16. Frv.

17. Frv.

18. Frv.

Till.

Frv.
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til laga um Fiskiveiðasjóð Islands (30).
Nefndarálit kom ekki.

til laga um lögskráning sjómanna (54, n. 282).
Frsm.: Sigurjón Á. Ólafsson.

til þáí. um björgunar- og eftirlitsskip við Vestmannaeyjar (37, n. 
157 (minni hl.) og 162 (meiri hl.)).

Frsm. meiri hl.: Jóhann Jósefsson.
Frsm. minni hl.: Ásgeir Ásgeirsson.

til laga um vigt á sild (64, n. 352 (meiri hl.)).
Frsm. meiri hl.: Sigurjón Á. Ólafsson.
Nefndarálit kom ekki frá minni hl.

til laga um hafnargerð i Dalvík (102, n. 217 (minni hl.) og 237 
(meiri hl.)).

Frsm. meiri hl.: Sveinn Ólafsson.
Frsm. minni hl.: Jóhann Jósefsson.

til laga um stofnun flugmálasjóðs Islands (121, n. 144).
Frsm.: Ásgeir Ásgeirsson.

til laga um hafnargerð á Akranesi (104, n. 218 (minni hl.) og 241 
(meiri hl.)).

Frsm. meiri hl.: Sveinn Ólafsson.
Frsm. minni hl.: Ólafur Thors.

til laga um Fiskveiðasjóð Islands (132, n. 370).
Frsm.: Sveinn Ólafsson.

til laga um fiskveiðasjóðsgjald (133, n. 353).
Frsm.: Sveinn Ólafsson.

til laga um viðauka við hafnarlög fyrir Vestmannaeyjar, nr. 60, 
10. nóv. 1913 (202, n. 378).

Frsm.: Jóhann Jósefsson.
til laga um breyting á lögum nr. 50, 4. júní 1924, um atvinnu við 
vélgæzlu á íslenzkum mótorskipum (194).

Nefndarálit kom ekki. 
til laga um skráning skipa (273, n. 430).

Frsm.: Jóhann Jósefsson.
til laga um aukna landhelgisgæzlu (34, n. 456 (meiri hl.)).

Frsm. meiri hl.: Sveinn Ólafsson.
Nefndarálit kom ekki frá minni hl.

Nefndin flutti:
til þál. um miðunaryita (455).

Frsm.: Ásgeir Ásgeirsson.
Meiri hl. nefndarinnar flutti:
til laga um heimild fyrir rikisstjórnina til þess að ábyrgjast rekstr- 
arlán til útgerðar (116).

Frsm.: Ásgeir Ásgeirsson.
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1. Frv.

2. Frv.

3. Frv.

4. Frv.

5. Frv.

6. Frv.

7. Frv.

8. Frv.

1. Frv.
2. Frv.

6. Menntamálanefnd:
Ásgeir Ásgeirsson, formaður,
Magnús Jónsson,
Bernharð Stefánsson, fundaskrifari,
Jón ólafsson,
Sveinn Ólafsson.

Til hennar vísað:
til Iaga um fræðslumálastjórn (19, n. 188).

Frsm.: Bernharð Stefánsson. 
til laga um samskóla Beykjavíkur (24).

Nefndarálit kom ekki.
til laga um rafmagnsdeild við vélstjóraskólann í Reykjavik (42, 
n. 169).

Frsm.: Ásgeir Ásgeirsson.
til laga um Menntaskólann í Reykjavík (122, n. 515 (minni hl.)). 

Frsm. minni hl.: Sveinn Ólafsson.
Nefndarálit kom ekki frá meiri hl.

til laga um Menntaskóla á Akureyri (178, n. 308 (meiri hl.) og 314 
(minni hl.)).

Frsm. meiri hl.: Bernharð Stefánsson.
Frsm. minni hl.: Magnús Jónsson.

til laga um breyting á lögum nr. 37, 14. júni 1929, um héraðsskóla 
(369, n. 406).

Frsm.: Sveinn Ólafsson. 
til laga um gagnfræðaskóla (356, n. 453).

Frsm.: Ásgeir Ásgeirsson.
,til laga um heimild fyrir sýslu- og bæjarfélög til að starfrækja lýð- 
skóla með skylduvinnu nemenda gegn skólaréttindum (418, n. 501 
(minni hl.) og 505 (meiri hl.)).

Frsm. meiri hl.: Magnús Jónsson.
Frsm. minni hl.: Jón Ólafsson.

Nefndin flutti:
til laga um kirkjuráð (279).
til laga um utanfararstyrk presta (280).

Frsm.: Magnús Jónsson.

7. Altsherjarnefnd:
Magnús Torfason,
Magnús Guðmundsson,
Gunnar Sigurðsson, formaður,
Hákon Kristófersson,
Héðinn Valdimarsson, fundaskrifari.
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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. Till.

13. Frv.

14. Frv.

15. Frv.
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Til hennar vísað:
til laga um sölu lands undan prestssetrinu Borg á Mýrum (18, n. 62). 

Frsm.: Magnús Guðmundsson.
til laga um byggingar á prestssetrum landsins (21).

Nefndarálit kom ekki.
til laga um sölu prestssetursjarðarinnar Hólma í Reyðarfirði (31, 
n, 177 (meiri hl.)).

Frsm. meiri hl.: Gunnar Sigurðsson.
Nefndarálit kom ekki frá minni hl.

til laga um breyting á póstlögum, nr. 5, 7. maí 1921 (48). 
Nefndarálit kom ekki.

til laga um kosning þingmanns fyrir Siglufjarðarkaupstað (51). 
Nefndarálit kom ekki.

til laga um stækkun lögsagnarumdæmis Reykjavíkur (58, n. 304 
(meiri hl.) og 328 (minni hl.)).

Frsm. meiri hl.: Magnús Guðmundsson.
Frsm. minni hl.: Héðinn Valdimarsson.

til laga um forkaupsrétt kaupstaða og kauptúna á hafnarmann- 
virkjum o. fl. (80, n. 151 (meiri hl.) og 167 (minni hl.)).

Frsm. meiri hl.: Héðinn Valdimarsson.
Frsm. minni hl.: Magnús Guðmundsson.

til laga um sölu jarðarhluta Neskirkju og ríkissjóðs úr jörðinni 
Nesi í Norðfirði (41, n. 166).

Frsm.: Magnús Guðmundsson. 
til laga um löggilding verzlunarstaða (60, n. 165).

Frsm.: Magnús Guðmundsson. 
til laga um veiting rikisborgararéttar (125, n. 170).

Frsm.: Magnús Torfason.
til laga um breyting á lögum nr. 28 frá 1915, um kosningar til Al- 
þingis [Landskjör 1930] (129, n. 174).

Frsm.: Magnús Torfason. 
til þál. um samkomustað Alþingis (145).

Nefndarálit kom ekki.
til laga um breyting á lögum nr. 73, frá 7. maí 1928, um slysatrygg- 
ingar (142, n. 250).

Frsm.: Héðinn Valdimarsson.
til laga um átta stunda vinnudag i verksmiðjum (190 n. 348 
(minni hl.)).

Frsm. minni hl.: Magnús Guðmundsson.
Nefndarálit kom ekki frá meiri hl.

til laga um breyting á lögum nr. 55, 27. júní 1921, um skipulag 
kauptúna og sjávarþorpa '(191). •

Nefndarálit kom ekki.
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16. Frv. til laga um viðauka við lög nr. 40, 30. júlí 1909, um sóknar-
gjöld (197, n. 258 (meiri hl.) og 265 (minni hl.)).

Frsm. meiri hl.: Héðinn Valdimarsson.
Frsm. minni hl.: Magnús Guðmundsson.

17. Frv. til laga um viðauka við lög nr. 7,15. júní 1926, um raforkuvirki (198).
Nefndarálit kom ekki.

18. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 28 frá 1915, um kosningar til Al-
þingis [Kjördagur] (179).
Nefndarálit kom ekki.

19. Frv. til laga um greiðslu verkkaups (224, n. 320).
Frsm.: Magnús Torfason.

20. Frv. til laga um heimild handa rikisstjórninni til að veita lögfræði-
kandidat Jóni Emil Ólafssyni embætti á íslandi (248, n. 332). 

Frsm.: Gunnar Sigurðsson.
21. Frv. til laga um löggilding verzlunarstaðar i Selárvik í Árskógshreppi

(300, n. 334).
Frsm.: Magnús Guðmundsson.

22. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 18, 31. mai 1927, um iðju og iðn-
að (309).

Nefndarálit kom ekkí.
23. Frv. til laga um bókhald (362).

Nefndarálit kom ekki.
24. Frv. til laga um breyting á áfengislögum, nr. 64, 7. mai 1928 (262, n.

443 (minni hl.)).
Frsm. minni hl.: Magnús Torfason.
Nefndarálit kom ekki frá meiri hl.

25. Frv. til laga um viðauka við lög nr. 24, 15. júní 1926, um bryggjugerð i
Borgarnesi (359, n. 507 (meiri hl.)).

Frsm. meiri hl.: Héðinn Valdimarsson.
Nefndarálit kom ekki frá minni hl.
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C.
Vlnnunefndlr.

Auk framantalinna nefnda skipuðu formenn fastanefnda, forseti og fyrri 
varaforseti eina nefnd í hvorri deild, vinnunefnd.

Vinnunefndir gerðu skrá um fundastaði og fundatíma fastanefnda, er 
fjölrituð var og útbýtt meðal þingmanna.
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3.

Lausanefnd í neöri deild:

Bankamálanefnd:
Hannes Jónsson,
Magnús Guðmundsson,
Sveinn Ólafsson, formaður,
Ólafur Thors,
Héðinn Valdimarsson, fundaskrifari.

Nefndin kosin til að ihuga:
Frv. til laga um breyting á lögum nr. 6, 31. maí 1921, um seðlaútgáfu 

Islandsbanka, hlutafjárauka o. fl. (57, n. 84 (meiri hl.) og 82 
(minni hl.)).

Frsm. meiri hl.: Héðinn Valdimarsson.
Frsm. minni hl.: Ólafur Thors.

Til hennar visað:
Frv. til laga um skiptameðferð á búi íslandsbanka (68, n. 81 (minni hl.) 

og 83 (meiri hl.).
Frsm. meiri hl.: Héðinn Valdimarsson.
Frsm. minni hl.: Ólafur Thors.

Þegar málið kom aftur frá Ed., með fyrirsögninni:
Frv. til laga um Útvegsbanka Islands h/f og um Islandsbanka,

komu fram frhnál. á þskj. 234 (meiri hl.) og 235 (minni hl.).
Frsm. meiri hl.: Magnús Guðmundsson.
Frsm. minni hl.: Héðinn Valdimarsson.

3.

JNefndir bosnar af sameinuðu þingi.

1. Kjörbréfanefnd:
Sveinn Ólafsson, formaður,
Magnús Guðmundsson,
Gunnar Sigurðsson, fundaskrifari,
Sigurður Eggerz,
Héðinn Valdimarsson.

2. Þingfararkaupsnefnd:
Þorleifur Jónsson,
Halldór Steinsson,
Guðmundur Ólafsson, formaður, 
Pétur Ottesen, fundaskrifari, 
Bernharð Stefánsson.
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3. Utanríkismálanefnd:
Benedikt Sveinsson, formaður, 
Sigurður Eggerz,
Ásgeir Ásgeirsson, fundaskrifari, 
Jón Þorláksson,
Bjarni Ásgeirsson,
Ólafur Thors,
Héðinn Valdimarsson.
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Sþ. 593.

um erindi þan, er bárust A.lþing’l 1930.

— Raðað eftir stafrófsröð. —

Aðalsteinn Sigmundsson, sjá Ríkarður Jónsson.
Akranes, sjá Hafnir 11.
Alexander Jóhannesson, sjá Flugferðir.
Alþingishátið, undirbúningsnefnd, sjá Listsýning.
Alþýðufræðsla, sjá Stúdentar 2.
Alþýðuskólar. Skólaráð alþýðuskóla Þingeyinga á Laugum sækir um 1200 kr. 

styrk til byggingar leikfimishúss við skólann. Bréf 3. apríl. (Nd. 247).
Arndis Björnsdóttir, sjá Námsstyrkur 2.
Atvinna við siglingar, sjá Fiskifélag Islands 2.
Ábyrgðir.

1. Almennur hreppsfundur á Eskifirði skorar á Alþingi að veita ríkis- 
stjórninni ábyrgðarheimild fyrir allt að 100 þús. kr. láni til Sam- 
vinnufélags Eskfirðinga til bátakaupa. (Nd. 22).

2. Samvinnufélag Eskfirðinga sækir um ábvrgð fyrir 100 þús. kr. láni 
til vélbátakaupa. Bréf 17. febr. 4 fskj. (Nd. 135).

3. Samvinnufélag sjómanna á Akureyri sækir um ríkisábyrgð fyrir allt 
að 150 þús. kr. láni til skipakaupa. Bréf 27. febr. 1 fskj. (Ed. 20).

Sjá ennfr. Hafnir 8 og 15, Raforkustöðvar 3.
Ágúst Sveinsson, sjá Dýralækningar 1.
Árnesbreppur, sjá Eftirgjöf 2.
Árni Árnason læknir, sjá Berklavarnir.
Árni Kristjánsson, sjá Námsstyrkur 4 og 8.
Árni Þórarinsson, sjá Eftirlaun 1.
Ásta Magnúsdóttir, sjá Eftirlaun 21.
Atta stunda vinnudagur. Forstjóri síldarverksmiðju ríkisins sendir allshn. Nd. 

mótmæli gegn frv. til laga um átta stunda vinnudag í verksmiðjum. 
Símsk. 17. marz. (Nd. 219).

Baldurshagi, sjá Gistihús 2.
Bandalag íslenzkra listamanna sækir um styrk úr ríkissjóði. Bréf í febr. 

(Nd. 115).
Bankamál.

1. Áskoranir til Alþingis um að láta íslandsbanka hefja starfsemi sina 
að nýju: frá verzlunarráði Islands (Nd. 153). Félagi islenzkra botn- 
vörpuskipaeigenda (Nd. 154).

2. Bæjarstjórn Seyðisfjarðar skorar á Alþingi að láta stofnsetja útibú
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frá Landsbankanum á Seyðisfirði, eða aðra peningastofnun, er full- 
nægt geti eðlilegri veltufjárþörf. Bréf 19. febr. (Nd. 145).

3. Fiskifélag íslands sendir sjútvn. Nd. nál. sjútvn. siðasta fiskiþings 
um lánsstofnun fyrir sjávarútveginn og sjóveð. Bréf 12. febr. 
(Nd. 116).

4. Hreppsnefnd Seyðisfjarðarhrepps skorar á Alþingi að sjá svo um, að 
reist verði lánsstofnun á Seyðisfirði, ef íslandsbanki verður ekki 
endurreistur í einhverri mynd. Bréf 21. febr. (Nd. 156).

Bannlög. Verzlunarmannafélag Beykjavíkur skorar á Alþingi að láta fara fram 
þjóðaratkvæðagreiðslu um bannlögin. Bréf 6. marz. (Nd. 191).

Bátaferðir, sjá Strandferðir.
Benedikt Björnsson skólastjóri sækir um allt að 2500 kr. árlegan styrk næstu

4 ár til ritstarfa. Bréf 9. jan. (Nd. 50).
Benedikt Jónasson, sjá Launamál 1 og 2.
Benzin, sjá Innflutningsgjald af.
Bergsteinn Kristjánsson, sjá Dýralækningar 1.
Berktavarnir. Árni Árnason læknir sækir um 600 kr. styrk til berklarannsókna 

og tilrauna til berklavarna í Berufjarðarhéraði. Ódags. bréf. 1 fskj. 
(Nd. 7).

Berufjarðarhérað, sjá Berklavarnir.
Bessastaðahreppur. Hreppsnefnd Bessastaðahrepps fer þess á leit, að veitt verði 

fé úr ríkissjóði til þess að létta af hreppnum öllum skuldum vegna 
fátækraframfærslu. Bréf 26. febr. 5 fskj. (Nd. 185).

Bildudalssókn, sjá Ðyggingar 3 og 4.
Bjarni Sæmundsson, sjá Fiskifræðingur, Fiskirannsóknir.
Björg Sigurðardóttir sækir um 1000 kr. styrk til þess áð halda sýningu á sild- 

arréttum í Reykjavik, og ennfremur um 1000 kr. styrk til framhalds- 
kennslu í síldarmatreiðslu. Ódags. bréf. 7 fskj. (Nd.-92).

Björgunarskip við Vestmannaegjar. 937 konur í Vestmannaeyjum skora á Al- 
þingi að láta skip með fullkomnum björgunartækjum vera þar á ver- 
tíð til björgunarstarfsemi og eftirlits með bátum. Bréf 27. jan. (Nd. 63).

Björn Kristjánsson, sjá Námur.
Björn K. Þórólfsson sækir um 1500 kr. styrk til þess að semja skrá yfir skjöl, 

er fsland varða og geymd eru í skjalasöfnum í Danmörku. Bréf 18. 
nóv. 1929. (Nd. 3, XXXVII).

Blanda, fiskiræktarfélag, sjá Lax 1.
Blindrakennsla, sjá Þorsteinn Bjarnason.
Blindranám, sjá Námsstyrkur 16.
Bolungarvík, sjá Hafnir 12 og 14.
Borgames, sjá Hafnir 2 og 17.
Borgarnesvegur, sjá Vegamál 6.
Borgarstjórinn í Rvík, sjá Háskólinn 3.
Bókasöfn.

1. Bæjarstjórinn á Seyðisfirði fer þess á leit, að bókasafni Austurlands 
verði veittur 2000 kr. styrkur. Bréf 12. febr. (Ed. 15).
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2. Bæjarstjórn Akureyrar fer þess á leit, að veittar verði allt að 35 þús. 
kr. til byggingar bókhlöðu á Akureyri. Bréf. 28. febr. (Ed. 19).

Bókhald. Fjmrn. sendir fjhn. Nd. álit og tillögur um reikningskil og bókhald 
ríkisins ásamt sýnishorni af landsreikningi. Bréf 12. marz. (Nd. 106. — 
Samhljóða erindi Ed. 29).

Bókmenntafélagið. Tillögur forseta Bókmenntafélagsins um f járveitingar til fé- 
lagsins árið 1931. Bréf 11. nóv. 1929. (Nd. 3, XXXVI).

Bókverzlunarfræði, sjá Námsstyrkur 12.
Breiðafjarðarbáturinn Norðri, h.f., sjá Strandferðir 4.
Breiðdalshreppur, sjá Simamál 4, Vegamál 2.
Brimbrjótur í Bolungarvík, sjá Hafnir 12 og 14.
Bryggjur, sjá Hafnir og lendingarbætur.
Búnaðarfélag íslands.

1. Áætlun um tekjur og gjöld Búnaðarfélags íslands árið 1931, ásamt 
bréfi Metúsalems Stefánssonar, dags. 16. des. 1929. 9 fskj. (Nd. 3,XL).

2. Búnaðarfélag Islands sendir fjvn. og mælir með erindi Steindórs 
Steindórssonar um styrk til rannsókna á íslenzkum mýragróðri. Bréf
5. marz. 1 fskj. (Nd. 192).

Sjá ennfr. Bændaskólar 3.
Búnaðarsamband Austurlands, sjá Húsmæðrafræðsla 5, Raforkustöðvar 4. 
Bgggingar á prestssetrum.

1. Biskupinn sendir allshn. Nd. umsögn sína um frv. til laga um bygg- 
ingar á prestssetrum landsins. Bréf 14. febr. (Nd. 127).

2. Sami sendir menntmn. Nd. skýrslu um þá kaupstaði, sem prestum er 
gert að skyldu að búa í. Bréf 5. marz. (Nd. 187).

3. Helgi Konráðsson prestur sækir um styrk til byggingar prestsseturs- 
húss á Bildudal. Bréf 13. jan. 1 fskj. (Nd. 117).

4. 150 safnaðarmeðlimir i Bildudalssókn skora á Alþingi að heimila 
rikisstjórninni að veita 20 þús. kr. til byggingar prestsíbúðar á 
Bíldudal. Bréf 3. marz. (Nd. 221).

Bgggingarsjóðir í kaupstöðum. Bæjarstjórn ísafjarðarkaupstaðar skorar á Al- 
þingi að tvöfalda framlögin til byggingarsjóða í kaupstöðum. Bréf 3. 
febr. (Nd. 66).

Bgrgi í Kelduhverfi. Atv.- og samgmrn. sendir fjvn. Nd. erindi sýslumannsins 
í Þingeyjarsýslu, dags. 14. des. 1929, um byggingu ibúðarhúss á þjóð- 
jörðinni Byrgi í Kelduhverfi. Bréf 15. marz. 3 fskj. (Nd. 213. — Sam- 
hljóða erindi Nd. 46).

Bæjarfógeti Neskaupstaðar, sjá Launamál 3.
Bæjarstjórn ísafjarðarkaupstaðar, sjá Byggingarsjóðir, Lofttalstöð. 
Bæjarstjórn Reykjavíkur, sjá Fátækralög 1, íbúðarhús, Stækkun lögsagnarum-

dæmis.
Bæjarstjórn Seyðisfjarðar, sjá Bankamál 2.
Bændaskólar.

1. Áætlun frá skólastjóra Hólaskóla um útgjöld skólans árið 1931. 
Símsk. 16. okt. 1929. (Nd. 3, XXII).
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2. Áætlun frá skólastjóra Hvanneyrarskóla um útgjöld skólans árið
1931. Bréf 26. okt. 1929. (Nd. 3, XXIII).

3. Búnaðarfélag Islands sendir landbn. Ed. umsögn sína um frv. til laga 
um bændaskóla. Bréf 28. febr. (Ed. 17).

Chr. Fr. Nielsen, sjá Markaður.
Cortes, E. R. H., sjá Ríkisborgararéttur.

Dalvík, sjá Hafnir 18.
Daufdumbraskólinn. Tillögur forstöðúkonu daufdumbraskólans um fjárveit- 

ingar til skólans árið 1931. Bréf 11. okt. 1929. (Nd. 3, XXXI).
Djúpbátur, sjá Strandferðir 1—3.
Dómasöfn, sjá Lögfræðirit.
Dómkirkjan, sjá Kirkur 3.
Draupnir, félagasamband, sjá Helgi Péturss.
Drifandi, verkamannafélag, sjá Sjóveð.
Dýptarmælingar, sjá Hafnir 10.
Dýrálækningar.

1. Magnús Þ. Öfjörð, Bergsteinn Kristjánsson, Ágúst Sveinsson, Har- 
aldur Halldórsson og Runólfur Sveinsson sækja um allt að 500 kr. 
styrk á ári hver, til dýralækninga í Skaftafells-, Rangárvalla- og Ár- 
nessýslu. Bréf 14. des. 1929. 2 fskj. (Nd. 6).

2. Eggert Magnússon sækir um 1000 kr. styrk til dýralækninga og á- 
haldakaupa. Bréf 20. jan. 2 fskj. (Nd. 111).

Dýravemdunarfélag Islands.
1. Dýraverndunarfélag fslands sækir um 3000 kr. styrk. Bréf 11. marz. 

2 fskj. (Nd. 201).
2. Sama sendir landbn. Nd. frv. til laga um gelding húsdýra. (Nd. 223).
3. Sama skorar á Alþingi að leyfa ekki útflutning á tveggja vetra 

tryppum. Bréf 25. marz. (Nd. 240).

Efnarannsóknarstofan. Tillögur frá forstöðumanni efnarannsóknarstofunnar 
um fjárveitingar til hennar árið 1931. Bréf 14. okt. 1929. (Nd. 3, 
XLVI).

Eftirgjöf á lánum.
1. Einar Markússon sækir fyrir hönd sonar síns, Einars Markans, um 

efthgjöf á 1000 kr. viðlagasjóðsláni frá árinu 1924. Bréf 4. febr. 
(Nd. 83).

2. Fjmrh. sendir fjvn. Nd. tillögur um endanlega samninga á skuldum 
Gerðahrepps, Innri-Akraneshrepps, Grunnavikurhrepps, Árnes- 
hrepps, Patreksfjarðarhrepps, Suðurfjarðahrepps og Ostagerðar- 
félags önfirðinga við ríkissjóð og viðlagasjóð, ásamt yfirliti yfh hag 
þeirra. Bréf 5. febr. 6 fskj. (Nd. 270).

Eftirlaun og styrktarfé.
1. Árni Þórarinsson prestur fer þess á léit, að hann fái að halda núver-
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andi prestslaunum sinum er hann fær lausn frá embætti. Bréf 28. 
jan. 2 fskj. (Nd. 89).

2. Biskupinn sendir fjvn. Nd. erindi frá séra Jóni Finnssyni, dags. 22. 
jan., um viðbót við væntanleg eftirlaun hans. Bréf 28. jan. (Nd. 34).

3. Sami sendir fjvn. Nd. beiðni Þórðar Ólafssonar fyrrv. prófasts, dags. 
23. sept. 1929, um 570 kr. viðbót við eftirlaun hans. Bréf 29. jan. 
(Nd. 49).

4. Sami sendir fjvn. Nd. umsókn séra Páls Stephensens, dags. 30. jan., 
um 355 kr. viðbót við eftirlaun hans. Bréf 3. febr. (Nd. 60).

5. Carl Axel Möller, fyrrv. stöðvárstjóri, sækir um 600 kr. árlegan elli- 
styrk. Bréf 2. febr. 1 fskj. (Nd. 150).

6. Fjmrh. sendir fjvn. Ed. bréf dóms- og kirkjumálaráðuneytisins, dags. 
8. marz, um viðbótareftirlaun til Sigriðar Þórðardóttur prestsekkju. 
Bréf 28. marz. (Ed. 34).

7. Guðrún Jónasdóttir ljósmóðir sækir um eftirlaun. Ódags. bréf. 4 
fskj. (Nd. 62).

8. Gunnlaugur Indriðason fer þess á leit, að sér verði veittur lifeyrir til 
framfærslu konu sinni og börnum. Bréf 29. jan. 2 fskj. (Nd. 72).

9. Helgi Hjálmarsson prestur sækir um 675 kr. viðbót við eftirlaun sín. 
Bréf 22. febr. 3 fskj. (Nd. 162).

10. Hinrik Hansen, Hafnarfirði, sækir um 600 kr. styrk á ári næstu 
tvö ár. Ódags. bréf. 1 fskj. (Nd. 101).

11. Hrefna Einarsdóttir læknisekkja sækir um 1200 kr. árlegan styrk. 
Bréf 30. jan. 1 fskj. (Nd. 113).

12. Jón Baldvinsson alþm. fer þess á leit, að Jóninu Marteinsdóttur verði 
veittar 300 kr. sem viðurkenning fyrir hjúkrunarstörf hennar um 
langt árabil. Bréf 12. marz. 3 fskj. (Ed. 26).

13. Jón Guðnason fer þess á leit, að Sigurjóni Jónssyni fyrrv. kennara 
verði veittur 200 kr. árlegur ellistyrkur. Bréf 27. febr. (Nd. 199).

14. Magnús Egilsson, Suðurpól í Reykjavík, fer þess á leit, að Alþingi 
veiti sér einhverja viðurkenningu fyrir æfistarf sitt. Bréf 19. marz. 
(Nd. 237).

15. Margrét Jónsdóttir ljósmóðir sækir um allt að 300 kr. eftirlaun. 
Bréf 6. jan. (Nd. 112).

16. Oddný Sigurbjörg Guðmundsdóttir, fyrrv. ljósmóðir, sækir um eftir- 
laun. Bréf 1. febr. 3 fskj. (Nd. 151).

17. Páll Hermannsson alþm. fer þess á leit, að Gróu Jónsdóttur fyrrv. 
ljósmóður verði veitt eftirlaun. Bréf 27. marz (Ed. 43).

18. Susie Briem sækir um 1200 kr. árlegan ekknastyrk. Bréf 11. febr. 
(Nd. 110).

19. Sveinn Ólafsson alþm. fer þess á leit, að Þóru Beck verði veitíur 
500 kr. árlegur styrkur, og ennfremur 100 kr. árlega með hverju 
barni hennar fram til 16 ára aldurs. Bréf 13. febr. (Nd. 126).

20. Sigriður Guðmundsdóttir, ekkja Böðvars Þorlákssonar póstaf- 
greiðslumanns, sækir um eftirlaun. Bréf 3. febr. 1 fskj. (Ed. 9).

Skrá nm eribdi til Alþingis 1930. 593
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21. Þingmenn Skagfirðinga fara þess á leit, að Ástu Magnúsdóttur, ekkju 
Tómasar Jóhannssonar kennara, verði veittur 300 kr. styrkur. Bréf 
18. febr. (Nd. 141).

22. Þorvaldur Pálsson, fyrrv. héraðslæknir, fer þess á leit, að tekin verði 
300 króna fjárveiting til hans upp í fjárlög þessa árs, og ennfremur 
fjárveiting, er svari til þeirrar fjárhæðar, er hann átti að fá fyrir árin 
1920—1928. Ódags. bréf. (Nd. 175).

23. Þóroddur Bjarnason bréfberi sækir um 1500 kr. árlegan ellistyrk. 
Bréf 2. febr. 1 fskj. (Nd. 58).

Eggert Magnússon, sjá Dýradækningar 2.
Eiðaskóli.

1. Tillögur forstöðumanns Eiðaskóla um fjárveitingar til skólans árið 
1931. Bréf 21. nóv. 1929. (Nd. 3, XXIX).

2. Bréf atvmrn. til dómsmrn. um vatnsleiðslu Eiðaskóla, dags. 9. nóv. 
1929. 3 fskj. (Nd. 3, XXX).

Eiður Kvaran, sjá Sjúkrastyrkur 1.
Einar G. Einarsson, sjá Hafnir 3.
Einar Guðmundsson, sjá Hreindýr.
Einar M. Jónasson, fyrrv. sýslumaður, fer þess á leit, að sér verði gefinn eftir 

dómur hæstaréttar frá 30. sept. 1929, eða mál sitt að öðrum kosti rann- 
sakað á sakamálsgrundvelli, og felur jafnframt Alþingi að rétta hlut 
sinn á viðeigandi hátt. Bréf 20. jan. 3 fskj. (Nd. 61).

Einar Markan, sjá Eftirgjöf 1.
Einar Markússon, sjá Eftirgjöf 1, Lánbeiðnir 1.
Einkasala, sjá Síldareinkasala.
Eirikur rauði, h.f., sjá Grænlandsför.
Ellefsen, O. T. B., sjá Bikisborgararéttur.
Elliðaey d Breiðafirði. Atv.- og samgmrn. sendir fjvn. Nd. til umsagnar erindi 

vitamálastjóra, dags. 18. febr., um kaup á Elliðaey á Breiðafirði. Bréf 
22. febr. (Nd. 165).

Elliheimili.
1. Kvenfélagið Kvik á Seyðisfirði sækir um 2500 kr. styrk til elliheim- 

ilis þar. Bréf 9. jan. (Nd. 11).
2. Stjóm elliheimilisins Grundar í Reykjavik sækir um 25 þús. kr. 

styrk til þess að ljúka við byggingu þess. Bréf 9. febr. 1 fskj. 
(Nd. 103).

Erla Benediktsson; sjá Námsstyrkur 6.
Eskifjörður, sjá Ábyrgðir 1 og 2.
Eyrarbakkaspítali, sjá Sjúkrahús 5.
Eyrarhreppur, sjá Hafnir 13.

Fahning, F. L. D., sjá Rikisborgararéttur.
Fangahús. Tillögur lögreglustjórans í Reykjavík um fjárveitingar til hegning- 

arhússins þar árið 1931. Bréf 28. okt. 1929. (Nd. 3, IV).
Fanney Jónsdóttir, sjá Námsstyrkur 18.
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Fasteignamatsmenn, sjá Launamál 5.
Faxasker, sjá Vitamál 5.
Fátækraframfærsla, sjá Bessastaðahreppur.
Fátækralög.

1. Bæjarstjórn Beykjavikur skorar á Alþingi að gera ýmsar breytingar 
á fátækralögum og á lögum um kosningar í málefnum sveita og 
kaupstaða. Bréf 3. febr. (Nd. 68).

2. Framkvæmdastjórn mæðrastyrksnefndar skorar á Alþingi að sam- 
þykkja frv. til laga um breyting á fátækralögunum og á lögum um 
afstöðu foreldra til óskilgetinna barna. Bréf 30. marz. (Nd. 244).

Fellshreppur, sjá Sjúkrasjóðir.
Félag islenzkra botnvörpuskipaeigenda, sjá Bankamál 1.
Félag íslenzkra hjúkrunarkvenna, sjá Námsstyrkur 7.
Fimmtardómur. Álit um frv. til laga um fimmtardóm: frá hæstarétti (Ed. 13),

Málaflutningsmannafélagi Islands (Ed. 14), lagadeild háskólans (Ed. 41). 
Finnur Jónsson, sjá Lánbeiðnir 2.
Finnur Sigmundsson, sjá Rímur.
Fiskifélag íslands.

1. Áætlun um tekjur og gjöld Fiskifélagsins árið 1931, ásamt bréfi for- 
seta félagsins, dags. 15. okt. 1929. (Nd. 3, XLII).

2. Atv.- og samgmrn. sendir sjútvn. Nd. erindi Fiskifélags Islands, dags. 
2. sept. 1929, viðvíkjandi breyting á lögum um atvinnu við sigling- 
ar. Bréf. 29. jan. (Nd. 48).

3. Fiskifélag Islands sækir um 90 þús. kr. styrk. Bréf 10. febr. 1 fskj. 
(Nd. 96).

4. Sama sendir sjútvn. Nd. tillögur, sem sanlþ. voru á nýafstöðnu fiski- 
þingi. Bréf 14. febr. (Nd. 128).

Sjá ennfr. Bankamál 3, Landhelgismál, Sildarbræðsla, Síldareinka- 
sala, Vitamál 6.

Fiskifræðingur. Fjhn. Fiskifélags Islands sendir fjvn. Nd. bréf Bjarna Sæ- 
mundssonar, dags. 25. jan., út af störfum væntanlegs fiskifræðings og 
um samstarf þeirra. Bréf 28. jan. (Nd. 31).

Fiskirannsóknir. Atv. og samgmrn. sendir fjvn. Nd. erindi Bjarna Sæmunds- 
sonar, dags. 26. okt. 1929, þar sem hann sækir um 1000 kr. til greiðslu út- 
gjalda við fiskirannsóknir sínar. Bréf 29. jan. (Nd. 43).

Fiskiveiðar við Grænland, sjá Lánbeiðnir 3.
Fiskiveiðasjóður íslands. Almennur hreppsfundur á Eskifirði skorar á Alþingi 

að efla Fiskveiðasjóð íslands sem mest. (Nd. 22).
Flóabátar, sjá Strandferðir.
Flugferðir. Alexander Jóhannesson sendir fjvn. skýrslu um reynslu flugferða 

á Islandi 1928—1929. Bréf 15. marz. (Nd. 210).
Framtíðin, menntaskólafélag, sjá Helgi Péturss.
Freygarður Þorvaldsson vélstjóri sækir um allt að 6000 kr. styrk til tilrauna 

með uppfyndingu sína, sem lýtur að því að spara kolanotkun eimskipa. 
Bréf 31. des. 1929. 2 fskj. (Nd. 55).
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Fréttastofan fer þess á leit, að styrkur hennar verði hækkaður upp í 3500 kr. 
Bréf 31. jan. 1 fskj. (Nd. 51).

Gagnfræðaskólinn á Akureyri. Bæjarstjórn Akureyrar mótmælir því, að Gagn- 
fræðaskólanum á Akureyri verði breytt í ungmennaskóla. Símsk. 13. 
marz. (Ed. 28).

Gagnfræðaskóli Reykjavíkur. Skólanefnd Gagnfræðaskóla Beykjavíkur sækir 
um 4000 kr. styrk handa skólanum. Bréf 15. febr. (Nd. 129).

Geir G. Þormar, sjá Tréskurður 1.
Gelding húsdýra, sjá Dýraverndunarfélag 2.
Gerðahreppur, sjá Eftirgjöf 2.
Gerðardómssamningar, sjá Milliríkjasamningar.
Gistihús og gististaðir.

1. Guðlaugur Þórðarson veitingamaður sækir um allt að 5000 kr. styrk 
til viðauka og umbóta á veitingahúsi sínu Tryggvaskála við ölfusá. 
Bréf 3. febr. (Nd. 64).

2. Þorfinnur Jónsson sækir um allt að 4000 kr. styrk til endurreisnar 
greiðasöluhúsi sínu Baldurshaga. Bréf 10. febr. (Nd. 172).

3. Þorsteinn Þorsteinsson, Húsafelli, sækir um allt að 7000 kr. styrk til 
byggingar gistihúss þar. Bréf. 12. febr. 3 fskj. (Nd. 124).

Gísli Jónsson listmálari sækir um 6000 kr. styrk. Bréf 3. febr. (Nd. 86).
Gísli Magnússon, sjá Innflutningsleyfi.
Grindavík, sjá Hafnir 3.
Gróa Jónsdóttir, sjá Eftirlaun 17.
Grund, elliheimili, sjá Elliheimili 2.
Grunnavíkurhreppur, sjá Eftirgjöf 2.
Grænlandsför. Atv.- og samgmrn. sendir fjvn. Nd. umsókn h.f. Eiríks rauða, 

um uppbót á halla þeim, er félagið varð fyrir vegna leiðangurs þess 
til Grænlands. Bréf 24. jan. 2 fskj. (Nd. 37).

Grænlandssafn Einars Benediktssonar. Forsrh. sendir fjvn. Nd. bréf Hlínar 
Johnson, dags. 22. júlí 1929, þar sem ríkisstjórninni er boðið Grænlands- 
safn Einars skálds Benediktssonar til kaups fyrir 5000 kr. Bréf 27. jan. 
2fskj. (Nd. 33).

Guðfræðinemar, sjá Háskólinn 4.
Guðlaugur Þórðarson, sjá Gistihús 1.
Guðmundur Bárðarson sækir um undanþágu frá kennslustörfum næsta vetur, 

með fullum launum, svo að hann geti starfað óskiptur að jarðfræðirann- 
sóknum. Bréf 20. marz. 2 fskj. (Nd. 248).

Guðmundur Einarsson myndhöggvari, sjá Leirbrennsla.
Guðmundur Finnbogason sækir um að halda styrk sínum til þess að vinna að 

bók um eðliseinkenni Islendinga. Bréf 21. okt. 1929. (Nd. 3, XXXIX).
Guðrún Jónasdóttir, sjá Eftirlaun 7.
Guðrún Bichter, sjá Æðarvarp.
Gunnar Bjarnason, sjá Námsstyrkur 20.
Gunnar Hallgrimsson, sjá Námsstyrkur 9.
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Gunnar Sigurðsson kaupmaður, sjá Hreindýr.
Gunnlaugur Indriðason, sjá Eftirlaun 8.
Guttormur Pálsson, sjá Skógrækt 2.

Hafnir og lendingarbætur.
1. Bernharð Stefánsson alþm. fer þess á leit, að fjvn. Nd. taki til athug- 

unar áskorun þingmálafundar á Siglufirði um allt að 70 þús. kr. f jár- 
veitingu til endurbyggingar á sjóvarnargarði þar. Bréf 20. febr. 1 fskj. 
(Nd. 167).

2. Bréf atvmrn. til fjmrn. um hafnargerð í Borgarnesi, dags. 10. jan. 
2 fskj. (Nd. 3, XLVII).

3. Einar G. Einarsson fer þess á leit, að veittar verði allt að 10 þús. kr. 
til lendingarbóta í Grindavík. Bréf. 4. febr. 2 fskj. (Nd. 123).

4. Forsrh. sendir fjvn. Nd. bréf vitamálastjóra, dags. 16. des. 1929, um 
nauðsyn á að kaupa „Linieafsögningsapparat“ til notkunar við sjó- 
mæbngar. Bréf. 27. jan. 1 fskj. (Nd. 36).

5. Hannes Jónsson alþni. fer þess á leit, að Alþingi veiti % kostnaðar til 
byggingar bátabryggju á Hvammstanga. Bréfl7.febr.2fskj. (Nd.147).

6. Hreppsnefnd og hafnarnefnd Húsavikurhrepps sækja um allt að 100 
þús. kr. styrk til bryggjubyggingar á Húsavík. Bréf 11. jan. 5 fskj. 
(Nd. 30).

7. Sömu nefndir sækja um allt að 125 þús. kr. styrk til bryggjubyggingar 
á Húsavík, og til vara um 80 þús. kr. Ódags. bréf. 3 fskj. (Nd. 184).

8. Sömu nefndir sækja um allt að 50 þús. kr. lán úr ríkissjóði og ríkis- 
ábyrgð fyrir allt að 100 þús. kr. láni til bryggjugerðar á Húsavik, og til 
vara um ríkisábyrgð fyrir allt að 150 þús. kr. láni. Bréf 4. apríl. 2 fskj. 
(Nd. 264).

9. Hreppsnefnd Vopnafjarðarhrepps sækir um styrk til bryggjubygging- 
ar þar, er nemi allt að % kostnaðar við bryggjuna. Bréf 5. febr. 1 fskj. 
(Nd. 79).

10. Atv.- og samgmrn. sendir fjvn. Nd. erindi vitamálastjóra, dags. 31. 
okt. 1929, viðvíkjandi kaupum rikissjóðs á mælitækjum til dýptar- 
mælinga. Bréf 29. jan. 1 fskj. (Nd. 45).

11. Sama sendir fjvn. Nd. erindi vitamálastjóra, dags. 3. febr., viðvikj- 
andi hafnargerð á Akranesi. Bréf 11. febr. 3 fskj. (Nd. 120).

12. Sama sendir fjvn. Nd. erindi hreppsnefndar Hólshrepps, dags. 10. 
jan., um greiðslu styrks til brimbrjótsins i Bolungarvík. Bréf 7. 
marz. 1 fskj. (Nd. 196).

13. Jón A. Jónsson alþm. sendir fjvn. Nd. erindi hreppsnefndar Eyrar- 
hrepps, dags. 15. marz 1929, um styrk til bryggjugerðar í Hnífsdal. 
Bréf 13. febr. 4 fskj. (Nd. 121).

14. Sami fer þess á leit, að veittar verði 7500 kr. til endurbóta á brim- 
brjótnum í Bolungarvík, gegn jafnmiklu tillagi frá Hólshreppi. Bréf
15. marz. 2 fskj. (Nd. 216).

15. Ólafur Thors alþm. sendir fjvn. Nd. erindi hreppsnefndar Kefla- 
víkurhrepps, dags. 26. jan., um að fá greiddan af rikisfé þ-j kostnað-
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ar við bryggjugerð þar, og rikisábyrgð fyrir láni til greiðslu á % 
hlutum kostnaðarins. Bréf 7. febr. 2 fskj. (Nd. 80).

16. Skjöl, 7 að tölu, er varða skuldaskipti rikissjóðs og bæjarsjóðs 
Vestmannaeyja vegna hafnargerðar þar. (Nd. 274).

17. Sýslumaður Mýra- og Borgarfjarðarsýslu óskar þess, að engar breyt- 
ingar verði gerðar á hafnarlögum Borgarness fyrr en sýslunefndum 
hefir gefizt kostur á að láta uppi álit sitt um þær. Símsk. 10. april. 
(Nd. 249).

18. Uppdrættir að hafnargerð í Dalvik, 7 að tölu. (Nd. 273).
19. Vitamálastjóri sendir fjvn. Nd. samrit af reikningi yfir kostnað við 

lendingarbætur í Þorlákshöfn 1929. Bréf 18. febr. (Nd. 146).
20. Þingmenn Skagfirðinga fara þess á leit, að veitt verði fé til báta- 

bryggju i Haganesvik, % kostnaðar, eða allt að 5000 kr. Bréf 18. 
febr. (Nd. 139).

21. Þorlákshafnarnefnd sendir fjvn. Nd. skýrslu um lendingarbætur i 
Þorlákshöfn. Bréf 18. febr. (Nd. 142).

Haganesvik, sjá Hafnir 20.
Hagstofan. Áætlun hagstofustjóra um útgjöld hagstofunnar árið 1931. Bréf. 31. 

okt. 1929. (Nd. 3, II).
Halldór Amórsson, sjá Umbúðasmiði.
Halldór Pálsson, sjá Læknisvitjunarstyrkur.
Halldóra Bjamadóttir, sjá Heimilisiðnaður 1.
Hállgrímskirkja. Nefnd sú, er gengst fyrir byggingu Hallgrímskirkju í Saurbæ, 

fer þess á leit, að veittar verði 10 þús. kr. til byggingarinnar. Bréf 15. 
febr. (Nd. 130).

Hallormsstaður, sjá Húsmæðrafræðsla 1, 5 og 6, Baforkustöðvar 4 og 5, Skóg- 
rækt 2.

Haraldur Halldórsson, sjá Dýralækningar 1.
Hákansson, F. A., sjá Bikisborgararéttur.
Hákon Bjarnason, sjá Námsstyrkur 3.
Háskólabygging, sjá Háskólinn 3.
Háskólinn.

1. Tillögur frá rektor háskólans um fjárveitingar til skólans árið 1931. 
Bréf 21. okt. 1929. (Nd. 3, XVII).

2. Sami sækir um ýmsar fjárveitingar til skólans. Bréf 21. febr. (Nd. 
159).

3. Álit borgarstjórans i Rvík inn frv. til laga um byggingu fyrir Há- 
skóla íslands. Bréf 29. marz. 2 fskj. (Ed. 35).

4. Nemendur guðfræðideildar háskólans sækja um 1200 kr. styrk til 
söngkennslu við deildina. Bréf 10. febr. (Nd. 109).

5. Níels P. Dungal fer þess á leit, að sér verði tryggð viðunandi kjör 
við rannsóknarstofu læknadeildar. Bréf 16. febr. 5 fskj. (Nd. 133).

Sjá ennfr. Fimmtardómur.
Hedlund, K. O., sjá Ríkisborgararéttur.
Hegningarhús, sjá Fangahús.
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Heimilisiðnaður.
1. Halldóra Bjarnadóttir sendir fjvn. Nd. skýrslu um starfsemi sína 

fyrir heimilisiðnað á Islandi. Bréf 7. febr. 10 fskj. (Nd. 104).
2. Inga L. Lárusdóttir sækir um 4500 kr. styrk til þess að safna fyrir- 

myndum forns listiðnaðar kvenna. Bréf 15. febr. 2 fskj. (Nd. 155).
Helgi Hjálmarsson, sjá Eftirlaun 9.
Helgi Konráðsson, sjá Byggingar 3.
Helgi Péturss.

Áskoranir um að veita dr. Helga Péturss rífleg heiðurslaun: frá félaga- 
sambandinu Draupni (Nd. 169), Framtiðinni, félagi lærdómsdeildar 
menntaskólans í Reykjavik (Nd. 276), U. M. F. Þórsmörk (Nd. 186).

Heydalur, sjá Vegamál 6.
Hinrik Hansen, sjá Eftirlaun 10.
Hjúkrunarnám, sjá Námsstyrkur 7.
Hjúkrunarstöð fyrir berklasjúklinga, sjá Sjúkrahús 6.
Hlín Johnson, sjá Grænlandssafn.
Hljómsveit Reykjavíkur sækir um 4000 kr. styrk. Bréf 30. nóv. 1929. (Nd. 3,

XXXVin,— Samhljóða erindi Ed. 31).
Hnífsdalur, sjá Hafnir 13.
Hofshreppur, sjá Sjúkrasjóðir.
Hólaskóli, sjá Bændaskólar 1.
Hólmahálsvegur, sjá Vegamál 4.
Hólshreppur, sjá Hafnir 12.
Hrefna Einarsdóttir, sjá Eftirlaun 11.
Hreindýr. Einar Guðmundsson bóndi í Miðdal og Gunnar Sigurðsson kaup- 

maður sækja um leyfi til þess að flytja hreindýr frá Noregi hingað 
til landsins. Bréf 4. febr. (Nd. 74).

Hreppsnefnd Seyðisfjarðarhrepps, sjá Bankamál 4.
Hrunamannahreppur, sjá Vegamál 5.
Húsafell, sjá Gistihús 3.
Húsavik, sjá Hafnir 6—8.
Húsmæðrafræðsla.

1. Áætlun um tekjur og gjöld húsmæðraskólans á Hallormsstað árið 
1931, ásamt bréfi frá Sambandi austfirzkra kvenna og Búnaðarsam- 
bandi Austurlands, dags. 18. nóv. 1929. (Nd. 3, XXVI).

2. Lárus Helgason alþm. fer þess á leit, að kvenfélagi Hvammshrepps 
i Vik verði veittar 1500 kr. til húsmæðrafræðslu. Bréf 12. febr. (Nd. 
118).

3. Kvenfélagið Ósk á Isafirði sækir um 12 þús. kr. styrk til húsmæðra- 
skólahalds. Bréf 3. febr. 1 fskj. (Nd. 76).

4. Sama sækir um 20 þús. kr. styrk til skólahússbyggingar. Bréf 3. febr. 
(Nd. 75).

5. Samband austfirzkra kvenna og Búnaðarsamband Austurlands sækja 
um allt að 250 þús. kr. styrk til þess að fullgera byggingu húsmæðra- 
skólans á Hallormsstað. Bréf 18. nóv. 1929. (Nd. 3, XXVIII).
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6. Sveinn Ólafsson alþm. sækir um 6000 kr. styrk til húsmæðraskól- 
ans á Hallormsstað. Bréf 22. febr. (Nd. 168).

Hvalfjarðarbátur, sjá Strandferðir 5.
Hvalfjarðarstrandarhreppur, sjá Símamál 6.
Hvammstangi, sjá Hafnir 5.
Hvanneyrarskóli, sjá Bændaskólar 2.
Hæstiréttur, sjá Fimmtardómur.

Iðja og iðnaður. Atv.- og samgmrn. sendir allshn. Nd. till. um breytingar á lög- 
um nr. 18, frá 31. maí 1927, um iðju og iðnað, ásamt greinargerð frá 
Iðnráði Reykjavíkur. Bréf 22. febr. (Nd. 171).

lðnaðarmannafélag Akuregrar sækir um 2500 kr. styrk til iðnskólahalds á Ak- 
ureyri. Bréf 31. jan. 2 fskj. (Ed. 7).

Iðnaðarmannafélagið í Hafnarfirði sækir um 2000 kr. styrk til kvöldskólahalds 
fyrir iðnnema. Bréf 7. febr. (Nd. 87).

Iðnráð Reykjauíkur sækir um 2000 kr. styrk. Ódags. bréf. 1 fskj. (Nd. 23).
Sjá ennfr. Iðja og iðnaður, Verðtollur.

Iðnskólinn í Reykjavík. Forstöðumaður iðnskólans í Beykjavik sækir um 
3000 kr. viðbótarstyrk til þess að halda framhaldsnámskeið fyrir húsa- 
gerðarmenn. Bréf 8. febr. (Nd. 102).

Inga L. Lárusdóttir, sjá Heimilisiðnaður 2.
Innflutningsgjald af benzíni.

1. Vegamálastjóri sendir fjvn. Nd. frv. til laga um innflutningsgjald af 
benzini til viðhalds vegum. Bréf 13. marz. (Nd. 204).

2. Mótmæli gegn frv. til laga um innflutningsgjald af benzíni frá bif- 
reiðarstjórum og bifreiðaeigendum á þessum stöðum: Akranesi 
(Nd. 252), Eyrarbakka (Nd. 253), Borgarnesi (Nd. 254), Blönduósi 
(Nd. 255), Hafnarfirði (Nd. 256), Reykjavík (Nd. 257), Keflavík 
(Nd. 258), Akureyri og Sauðárkróki (Nd. 260), Isafirði (Nd. 261), 
Siglufirði (Nd. 262), Kópaskeri (Nd. 263).

Jnnflutningsleyfi á kindum. Gísli Magnússon og Sigurður Þórðarson sækja um
6000 kr. styrk til þess að kaupa og flytja inn frá Þýzkalandi nokkrar 
kindur af Karakul-kyni. Bréf 30. jan. (Nd. 95).

Innri-Akraneshreppur, sjá Eftirgjöf 2.

Ibúðarhús í Reykjavík. Bæjarstjórn Reykjavíkur skorar á Alþingi að beita sér 
fyrir útvegun lánsfjár til ibúðarhúsabygginga í Reykjavik. Bréf 12. 
marz. (Nd. 203).

Islandsbanki, sjá Bankamál 1 og 4.
fþróttir. Jón Þorsteinsson íþróttakennari sækir um allt að 1800 kr. utanfarar- 

styrk til þess að kynna sér leikfimi og íþróttastarfsemi meðal ná- 
grannaþjóðanna. Bréf 9. febr. (Nd. 88).

Jakob Guðmundsson, sjá Kirkjur 4.
Jarðfræðirannsóknir, sjá Guðmundur Bárðarson.

Alþt. 1930. A. (42. löggjafai þing). 190
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Jens Jóhannesson, sjá Námsstyrkur 10.
Jóhann V. Daníelsson, sjá Sjúkrahús 5.
Jóhann Sveinsson, sjá Skólasaga.
Jóhanna Jóhannsdóttir, sjá Námsstyrkur 1.
Jóhannes Hjálmarsson, sjá Lánbeiðnir 3.
Jón Emil Ólafsson lögfræðingur fer þess á leit, að allshn. Ed. leggi fyrir Al- 

þingi frv. til laga um, að honum verði veittur samskonar réttur til em- 
bætta á Islandi og hann hefði lokið embættisprófi hér á landi. Bréf 4. 
marz. 8 fskj. (Ed. 22).

Jón Finnsson, sjá Eftirlaun 2.
Jón H. Isleifsson, sjá Launamál 4.
Jón J. Magdal, sjá Skaðabætur.
Jón Sigurðsson, sjá Námsstyrkur 11.
Jón Þorsteinsson, sjá Iþróttir. '
Jóna Guðbjartsdóttir, sjá Námsstyrkur 12.
Jónas Lárusson fer þess á leit, að sér verði endurgreiddur 6000 kr. kostnaður 

við sýningu íslenzkra matvæla í Kaupmannahöfn 1926. Bréf 10. jan. 
2 fskj. (Nd. 114).

Jónina Marteinsdóttir, sjá Eftirlaun 12.

Karlakór Reykjavíkur, sjá Námsstyrkur 14.
Keflavík, sjá Hafnir 15.
Kennaraskólinn. Tillögur frá fórstöðumanni kennaraskólans um fjárveitingar 

til skólans árið 1931. Bréf 24. okt. 1929. 1 fskj. (Nd. 3, XX).
Kirkjur og kirkjumál.

1. Tillögur biskups um fjárveitingar til kirkjumála árið 1931. Bréf 5. 
nóv. 1929. (Nd. 3, XVI).

2. Sami sendir menntmn. Nd. álit sitt um frv. til laga um kirkjuráð. 
Bréf 24. febr. (Nd. 174).

3. Sóknar- og kirkjubyggingarnefnd dómkirkjusafnaðarins i Reykja- 
vik ítrekar áskorun sina til Alþingis um fjárveitingu til byggingar 
nýrrar kirkju i Reykjavík. Bréf 8. marz. (Nd. 193).

4. Þjóðminjavörður beinir til fjvn. Nd. tilmælum um, að Jakobi Guð- 
mundssyni á Húsafelli verði greiddur helmingur kostnaðar við girð- 
ingu umhverfis kirkjugarðinn þar. Bréf 5. febr. (Nd. 70).

Kirkjuráð, sjá Kirkjur 2.
Kleppur, sjá Sjúkrahús 1 og 2.
Kosningar í málefnurn sveita og kaupstaða, sjá Fátækralög 1.
Kristinn Bjarnason, sjá Námsstyrkur 13.
Kvenfélag Hvanneyrarhrepps, sjá Húsmæðrafræðsla 2.
Kvenfélagasamband Islands -sækir um allt að 15 þús. kr. styrk til starfsemi 

þeirrar, er það ætlar að hafa með höndum. Bréf 6. febr. 7 fskj. (Nd. 73).
Kvenfélagið Kvik, sjá Elliheimili 1.
Kvenfélagið Ósk, sjá Húsmæðrafræðsla 3 og 4.
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Koennaskólinn i Reykjavík.
1. Tillögur frá forstöðunefnd kvennaskólans í Reykjavik um fjárveit- 

ingar til skólans árið 1931. Bréf 20. nóv. 1929. (Nd. 3, XXIV).
2. Forstöðunefnd kvennaskólans i Reykjavík sækir um heimild fyrir 

60 þús. kr. láni úr viðlagasjóði, eða ríkisábyrgð fyrir þeirri upphæð. 
Bréf 28. febr. (Nd. 179).

Lagarfoss, sjá Lax 2.
Landhelgismál. Fiskifélagið sendir sjútvn. Nd. álit og tillögur sjútvn. fiskiþings 

um landhelgismál. Bréf 17. febr. (Nd. 134).
Landhelgissjóður. Rekstrar- og efnahagsreikningur landhelgissjóðs 1928 ásamt 

áætlun um rekstrarkostnað íslenzkra varðskipa. (Nd. 272).
Landlæknir, sjá Lækningaleyfi 2.
Landsbankaútibú, sjá Bankamál 2.
Landsbókasafn. Tillögur landsbókavarðar um fjárveitingar til Landsbóka- 

safnsins árið 1931. Bréf 21. okt. 1929. (Nd. 3, XXXII).
Landsreikningur, sjá Bókhald.
Landssimastjóri, sjá Útvarp 1 og 2.
Landssíminn, sjá Simamál.
Laugarnesspítali, sjá Sjúkrahús 3.
Launamál.

1. Atv.- og samgmrn. sendir fjvn. Nd. til umsagnar erindi vitamála- 
stjóra, dags. 26. marz, um laun Benedikts Jónassonar aðstoðarverk- 
fræðings. Bréf 5. april. 4 fskj. (Nd. 245).

2. Benedikt Jónasson verkfræðingur fer þess á leit, að sér verði greidd- 
ar úr rikissjóði 687,65 kr., sem hann telur sér vangoldnar af launum 
sínum. Bréf 17. marz. 3 fskj. (Nd. 220).

3. Bæjarstjórn Neskaupstaðar skorar á Alþingi að hækka laun bæjar- 
fógeta Neskaupstaðar. Simsk. 6. marz. (Ed. 23).

4. Jón H. Isleifsson verkfræðingur fer þess á leit, að laun sín verði 
hækkuð upp í 6780 kr. Bréf 10. apríl. 1 fskj. (Ed. 44).

5. Undirmatsnefnd við fasteignamat í Norður-Múlasýslu fer þess á leit, 
að laun fasteignamatsmanna verði hækkuð upp í 12 kr. á dag til 
jafnaðar. Bréf 13. jan. (Nd. 5).

Sjá ennfr. Vitamál 2.
Lax.

1. Fiskiræktarfélagið Blanda sækir um allt að 1000 kr. styrk á ári næstu 
4 ár til kaupa og flutninga á laxaseiðum, og ennfremur um allt að 
3000 kr. styrk til þess að rannsaka og lagfæra farveg Blöndu. Bréf
3. febr. (Ed. 11).

2. Halldór Stefánsson og Sveinn Ólafsson alþm. sækja um styrk til þess 
að gera laxastiga í Lagafoss, % kostnaðar, allt að 6000 kr. Ódags. bréf 
(Nd. 202).

Lánbeiðnir.
1. Einar Markússon fer þess á leit, að veitt verði heimild til þess að lána
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honum allt að 40 þús. kr. úr lífeyrissjóði embættismanna. Bréf 8. 
febr. (Nd. 91).

2. Finnur Jónsson málari sækir um 10 þús. kr. lán úr rikissjóði til þess 
að byggja vinnustofu. Bréf 14. marz. (Nd. 218).

3. Jóhannes Hjálmarsson sækir um 10 þús. kr. styrk og 40 þús. kr. lán 
til fiskiveiðatilrauna við Grænland. Bréf 29. jan. 3 fskj. (Nd. 84).

4. Skógræktarstjóri fer þess á leit, að sér verði útvegað 6000 kf. lán. 
Bréf 26. marz. (Nd. 271).

Sjá ennfr. Hafnir 8, Kvennaskólinn 2.
Lánssjóður stúdenta, sjá Stúdentar 1.
Lánsstofnun, sjá Bankamál 3.
Leikfélag Akureyrar sækir um 3000 kr. stvrk. Bréf 10. des. 1929. (Nd. 1). 
Leirbrennsla. Guðmundur Einarsson myndhöggvari sækir um 5000 kr. styrk

til þess að setja á stofn leirbrennsluverkstæði. Ódags. bréf. (Nd. 38).
Lendingarbætur, sjá Hafnir.
Linieafsögningsapparat, sjá Hafnir 4.
Listsýning. Undirbúningsnefnd alþingishátíðar 1930 sækir um ábyrgðarheim- 

ild fyrir 10 þús. kr. láni til byggingar skála undir almenna listsýningu 
í Reykjavik 1930. Bréf 31. okt. 1929. (Nd. 3, XLVIII).

Ljósmæðraskólinn. Tillögur landlæknis um fjárveitingar til ljósmæðraskól- 
ans árið 1931. Bréf 25. okt. 1929. (Nd. 3, XXV).

Ljósmæður. Svarskeyti frá 46 héraðslæknum við fyrirspurn fjhn. Ed. um, 
hvort ljósmæður vanti í héruðin. Dags. 27.—29. jan. (Ed. 5).

Loðmundarfjarðarhreppur, sjá Læknisvitjunarstyrkur.
Loftskeytatæki á botnvörpuskipum. Landssímastjóri sendir sjútvn. Nd. brtt. við 

frv. til laga um loftskeytatæki á botnvörpuskipum. Bréf 26. febr. 
(Nd. 266).

Lofttalstöð. Bæjarstjórn Isafjarðarkaupstaðar skorar á Alþingi að setja nú á 
þessu ári upp lofttalstöð á Isafirði og aðra á Horni á Hornströndum. 
Bréf 11. febr. (Nd. 137).

Lúðvíg Guðmundsson skólastjóri mælir með væntanlegri styrkbeiðni frá 
Regine Dinse til skólahalds fyrir islenzkar stúlkur i Þýzkalandi. Bréf
4. marz. 2 fskj. (Nd. 198).

Læknanemar, sjá Lækningaleyfi 1.
Lækningaleyfi. .

1. Nemendur læknadeildar háskólans mótmæla frv. til laga um lækn- 
ingaleyfi. Bréf 7. marz. (Ed. 24).

2. Landlæknir sendir allshn. Ed. álit sitt um frv. til laga um lækn- 
ingaleyfi. Bréf 12. marz. (Ed. 25).

Læknisbústaðir, sjá Sjúkrahús.
Læknisvitjunarstyrkur.

1. Halldór Pálsson sækir fyrir hönd Loðmundarfjarðarhrepps um 
styrk til læknisvitjana. Bréf 15. des. 1929. (Ed. 16).

2. Halldór Stefánsson alþm. fer þess á leit, að fjvn. Nd. taki til athug-
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unar umsókn Halldórs Pálssonar um læknisvitjunarstyrk. Bréf 28. 
febr. (Nd. 177).

Lögfræðirit. Málaflutningsmannafélag íslands sækir um 12—1500 kr. styrk til 
útgáfu rits um lögfræðileg efni og til útgáfu efnisyfirlits við dóma- 
söfn æðri rétta landsins. Bréf 21. marz. (Nd. 32).

Lögmaðurinn í Reykjavík. Áætlun frá lögmanninum í Reykjavík um skrif- 
stofukostnað við embættið árið 1931. Bréf 12. des. 1929. (Nd. 3,. III).

Lögreglustjórinn í Reykjavík. Áætlun frá lögreglustjóranum í Reykjavík um 
skrifstofukostnað við embættið árið 1931. Bréf 7. des. 1929. (Nd. 3, V).

Magnús Egilsson, sjá Eftirlaun 14.
Magnús Jochumsson mótmælir veitingu póstritaraembættisins. Bréf 28. febr.

2 fskj. (Nd. 180).
Magnús Pétursson, sjá Námsstyrkur 15.
Magnús Þ. Öfjörð, sjá Dýralækningar 1.
Margeir Jónsson sækir um allt að 1500 kr. styrk til fræðistarfa. Bréf 24. jan.

3 fskj. (Nd. 67).
Margrét Jónsdóttir, sjá Eftirlaun 15.
María Markan, sjá Námsstyrkur 5.
Markaður. Chr. Fr. Nielsen fer þess á leit, að sér verði endurgreiddar úr ríkis- 

sjóði 5000 kr., sem hann hefir lagt út vegna markaðsleitar. Ódags. 
bréf. 13 fskj. (Nd. 106).

Matthías Þórðarson, sjá Þjóðsagnir.
Málaflutningsmannafélag Islands, sjá Fimmtardómur, Lögfræðirit.
Málarasveinafélag Reykjavíkur skorar á Alþingi að veita iðnaðarmönnum 

sömu réttindi við innheimtu vinnulauna sinna og óbreyttir verka- 
menn hafa. Bréf 12. marz. (Nd. 209).

Menningarsaga, sjá Sigurður ^kúlason.
Menníaskólinn í Reykjavík. Tillögur um fjárveitingar til menntaskólans í 

Reykjavik árið 1931, frá settum rektor. Bréf 22. okt. 1929. (Nd. 3, XIX).
Millirikjasamningar. Uppkast að samningum um úrlausn déilumála milli Dan- 

merkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar, hvers um sig, annarsvegar 
og Islands hinsvegar. (Sþ. 12).

Mjöll. Mjólkurfélagið Mjöll sækir um styrk, eigi minni en 2 kr. á hvern fram- 
leiddan kassa mjólkur. Bréf 16. okt. 1929. (Nd. 3, XLV).

Mæðrastyrksnefnd, sjá Fátækralög 2.
Mælitæki, sjá Hafnir 10.
Möller, C. A., sjá Eftirlaun 5.

Kámstyrkur.
1. Aðalsteinn Kristinsson fer þess á leit, að Jóhönnu Jóhannsdóttur 

verði veittur 1000 kr. styrkur til söngnáms. ódags. bréf. 4 fskj. 
(Nd. 250).

2. Arndís Björnsdóttir sækir um 2000 kr. styrk til leiklistarnáms er- 
lendis. Bréf 7. febr. 2 fskj. (Nd. 85).
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3. Ágúst H. Bjarnason sækir um 1200 kr. styrk handa Hákoni syni 
sínum til skógræktarnáms. Bréf 24. jan. (Nd. 24).

4. Á'rni Kristjánsson sækir um 3000 kr. styrk til framhaldsnáms i 
píanóleik. Bréf 6. jan. 2 fskj. (Nd. 138).

5. Einar Markússon sækir um 2000 kr. styrk handa dóttur sinni, 
Mariu Markan, til lokanáms í sönglist. Bréf 4. febr. 2 fskj. (Nd. 82).

6. Erla Benediktsson sækir um 3000 kr. styrk til hljómlistarnáms í 
París. Bréf 19. febr. 1 fskj. (Nd. 148).

7. Félag islenzkra hjúkrunarkvenna sækir um 1500 kr. styrk til þess 
að styrkja hjúkrunarnema sína til náms. Bréf 7. febr. (Nd. 108).

8. Forsrh. beinir til fjvn. Ed. meðmælum Anders Rachlew með styrk- 
beiðni Árna Kristjánssonar píanóleikara. Bréf 26. marz. (Ed. 33).

9. Gunnar Hallgrímsson, ísafirði, sækir um 3000 kr. utanfararstyrk 
til þess að fullnuma sig í fiðluleik. Bréf 30. jan. 1 fskj. (Nd. 78).

10. Jens Jóhannesson læknir sækir um allt að 1500 kr. utanfararstyrk 
til framhaldsnáms í læknisfræði. Bréf 23. des. 1929. (Nd. 53).

11. Jón Sigurðsson sækir um 1200 kr. styrk til framhaldsnáms í verk- 
fræði. Bréf 8. febr. 4 fskj. (Nd. 98).

12. Jóna Guðbjartsdóttir sækir um allt að 2500 kr. styrk til framhalds- 
náms í bókverzlunarfræði. Ódags. bréf. 3 fskj. (Nd. 41).

13. Jónas Kristjánsson alþm. fer þess á leit, að Kristni Bjarnarsyni 
cand. med. verði veittur 3000 kr. styrkur til framhaldsnáms í 
læknisfræði. Bréf 28. marz. (Ed. 45).

14. Karlakór Beykjavíkur sækir um 1000 kr. styrk til söngnáms. Bréf
20. febr. 2 fskj. (Nd. 149).

15. Magnús Pétursson kennari á Akureyri sækir um 1200 kr. utanfar- 
arstyrk. Bréf 2. febr. 2 fskj. (Nd. 65).

16. Páll Sveinsson kennari, Hafnarfirði, sækir um 1200 kr. styrk handa 
systur sinni, Sigurbjörgu Sveinsdóttur, til blindranáms. Bréf 7. febr. 
(Nd. 81).

17. Sigrún Magnúsdóttir sækir um 2400 kr. styrk til leiklistarnáms við 
leikskóla konunglega leikhússins i Khöfn. Bréf 20. jan. 3 fskj. 
(Nd. 77).

18. Sigurður Einarsson fer þess á leit, að Fanneyju Jónsdóttur verði 
veittur 1000 kr. styrkur til þess að ljúka teiknikennaranámi. Bréf
19. febr. (Nd. 144).

19. Sigurður Skagfield sækir um 3000 kr. náms- og ferðastyrk til 
ítaliu. Bréf 10. febr. (Nd. 99).

20. Sigurður Thoroddsen fer þess á leit, að Gunnari Bjamasyni verði 
veittur 1500 kr. styrkur til lokanáms í vélaverkfræði. Bréf 8. marz. 
1 fskj. (Nd. 200).

21. Snorri Arinbjarnar sækir um 1000 kr. styrk til framhaldsnáms við 
listaskólann i Oslo. Bréf 29. marz. 1 fskj. (Nd. 242).

22. Unnur Jónsdóttir iþróttakennari sækir um 1500 kr. utanfararstyrk 
til iþróttanáms. Bréf 13. febr. 3 fskj. (Nd. 178).
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23. Þórður Kristleifsson sækir um 1500 kr. utanfararstyrk til sðng- 
fræði- og söngkennslunáms. Bréf 8. febr. 5 fskj. (Nd. 100).

Námur. Atv.- og samgmrn. sendir fjvn. Nd. erindi Björns Kristjánssonar 
alþm., dags. 10. sept. 1929, þar sem hann sækir um 10 þús. kr. styrk 
til námurannsókna og býður ríkinu námuréttindi sín til kaups fyrir 
25 þús. kr. Bréf 29. jan. 2 fskj. (Nd. 42).

Náttúrufræðifélagið. Hið íslenzka Náttúrufræðifélag sækir um 3400 kr. styrk. 
Bréf 1. nóv. 1929. (Nd. 3, XXXV).

Niels P. Dungal, sjá Háskólinn 5.
Nielsen, C. F., sjá Markaður.
Normann, A. V., sjá Rikisborgararéttur.
Norðri, Breiðafjarðarbátur, sjá Strandferðir 4.
Nudd- og gigtlækningastofa. Þóra Havsteen sækir um allt að 5000 kr. styrk til 

þess að setja á stofn nudd- og gigtlækningastofu á Akureyri. Bréf 11. 
marz. 4 fskj. (Ed. 30).

Oddný Sigurbjörg Guðmundsdóttir, sjá Eftirlaun 16.
Oddur Oddsson sækir um allt að 1500 kr. styrk til ritstarfa. Bréf 31. jan. 

(Nd. 59).
Ostagerðarfélag Önfirðinga, sjá Eftirgjöf 2.

Patreksfjarðarhreppur, sjá Eftirgjöf 2.
Páll Haraldsson, sjá Tréskurður 2.
Páll Stephensen, sjá Eftirlaun 4.
Páll Sveinsson, sjá Námsstyrkur 16.
Pálmi Einarsson, sjá Ræktunarmál.
Pétur Ottesen, sjá Strandferðir 5.
Póstlagabreyting, sjá Póstmál 2.
Póstmál.

1. Áætlun aðalpóstmeistara um gjöld við póststjórnina árið 1931. Bréf
21. okt. 1929. (Nd. 3, X).

2. Póstmálastjóri sendir allshn. Nd. álit sitt um frv. til laga um breyt- 
ing á póstlögum. ódags. bréf. (Nd. 125).

Póstritaraembætti, sjá Magnús Jochumson.
Prestssetur, sjá Byggingar á.

Raforkustöð var.
1. Bernharð Stefánsson alþm. beinir til fjvn. Nd. áskorun þingmála- 

fundar á Siglufirði um að heimila rikisstjórninni að ábyrgjast 800 
þús. kr. lán til virkjunar á Skeiðsfossi. Bréf 3. marz. 2 fskj. (Nd. 183).

2. Jón A. Jónsson alþm. óskar meðmæla fjvn. Nd. með þvi, að ríkis- 
sjóður ábyrgist % hluta kostnaðar við byggingu rafstöðvar í Súða- 
víkurhreppi. Bréf 13. marz. 5 fskj. (Nd. 205).

3. Oddviti Seyðisfjarðarhrepps sækir um ríkissjóðsábyrgð fyrir allt
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að 50 þús. kr. láni til virkjunar á Söðlastaðaá. Bréf 17. des. 1929. 
1 fskj. (Nd. 39).

4. Samband austfirzkra kvenna og Búnaðarsamband Austurlands 
sækja um allt að 15 þús. kr. styrk til þess að byggja rafstöð á Hall- 
ormsstað. Bréf 18. nóv. 1929. (Nd. 3, XXVII).

5. Sveinn Ólafsson alþm. fer þess á leit, að veittar verði 12 þús. kr. til 
rafstöðvarbyggingar við húsmæðraskólann á Hallormsstað. Bréf
22. febr. 2 fskj. (Nd. 168).

6. Þingmenn Skagfirðinga fara þess á leit, að tekin verði upp i fjár- 
lög fyrir árið 1931 75 þús. kr. fjárveiting til virkjunar Reykjafoss 
i Skagafirði. Bréf 2. marz. 5 fskj. (Nd. 182).

Rauðakrossdeild Akureyrar, sjá Sjúkrahús 6.
Regine Dinse, sjá Lúðvig Guðmundsson.
Reykjafoss i Skagafirði, sjá Raforkustöðvar 6.
Ríkarður Jónsson og Aðalsteinn Sigmundsson sækja um 1500 kr. styrk til 

útgáfu bókar með myndum af listaverkum Ríkarðs. Bréf 20. marz. 
1 fskj. (Nd. 246).

Ríkisborgararéttur. Umsóknir um íslenzkan ríkisborgararétt frá E. R. H. Gortes 
(Ed. 18), O. T. B. EUefsen (Nd. 170), F. L. D. Fahning (Nd. 170), F. 
A. Hakanson (Ed. 8), K. O. Hedlund (Ed. 10), A. V. Normann (Ed. 8), 
J. S. Sjursen (Ed. 8), P. J. A. Steffensen (Ed. 8), H. E. Svendsaas (Ed. 
18), B. Westerlund (Ed. 10), E. J. O. Westlund (Nd. 170).

Ríkislán. Skrá yfir vexti og afborganir fastra lána 1931. (Nd. 3, I).
Rimur. Finnur Sigmundsson mag art. sækir um 2000 kr. styrk til þess að semja 

skrá yfir íslenzkar rímur og kanna sögu þeirra. Bréf 18. marz. 1 fskj. 
(Ed. 39).

Runólfur Sveinsson, sjá Dýralækningar 1.
Ræktunarmál. Álit Pálma Einarssonar jarðyrkjuráðunauts um nauðsyn á 

auknum ræktunarframkvæmdum í Eskifjarðarkauptúni. Bréf 8. okt. 
1929. (Nd. 52).

Samband austfirzkra kvenna, sjá Húsmæðrafræðsla 5, Raforkustöðvar 4. 
Samband norðlenzkra kvenna sækir um 500 kr. styrk. Bréf 8. jan. (Nd. 9). 
Samband sunnienzkra kvenna sækir um 1000 kr. styrk. Bréf 25. jan. (Nd. 105). 
Samvinnufélag Eskfirðinga, sjá Ábyrgðir 1 og 2.
Samvinnufélag sjómanna á Akureyri, sjá Ábyrgðir 3.
Sandgræðsla. Áætlun um fjárveitingar úr ríkissjóði til sandgræðslu árið 1931, 

ásamt bréfi Sig. Sigurðssonar 3. des. 1929. (Nd. 3, XLI).
Sauðanés við Siglufjörð, sjá Vitamál 4.
Seyðisfjarðárhreppur, sjá Bankamál 4, Raforkustöðvar 3.
Sigfús Sigfússon, sjá Þjóðsagnir.
Siglúfjörður, sjá Hafnir 1.
Sigríður Guðmundsdóttir, sjá Eftirlaun 20.
Sigriður Þórðardöttir, sjá Eftirlaun 6.
Sigrún Magnúsdóttir, sjá Námsstyrkur 17.
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Sigurbjörg Sveinsdóttir, sjá Námsstyrkur 16.
Sigurður H. Kvaran, sjá Sjúkrastyrkur 1.
Sigurður Skagfield, sjá Námsstyrkur 19.
Siffurður Skúlason sækir um 2000 kr. til þess að halda áfram rannsóknum i 

menningarsögu þjóðarinnar. Bréf 18. jan. 1 fskj. (Nd. 26).
Sigurður Þórðarson, sjá Innflutningsleyfi.
Sigurjón Jónsson, sjá Eftirlaun 13.
Sigurlinni Pétursson, sjá Tréskurður 2.
Síldarbræðsluverksmiðja á Austurlandi.

1. Atv.- og samgmrn. sendir sjútvn. Nd. til umsagnar útdrátt úr gerða- 
bók bæjarstjórnar Seyðisfjarðarkaupstaðar um síldarbræðsluverk- 
smiðju á Austurlandi. Bréf 21. marz. 2 fskj. (Nd. 265).

2. Fiskifélagið sendir sjútvn. Nd. álit sjútvn. siðasta fiskiþings um 
síldarbræðslustöð á Austurlandi. Bréf 23. febr. (Nd. 160).

Sildareinkasala. Fiskifélagið sendir sjútvn. Nd. álit sjútvn. síðasta fiskiþings 
um aukið starfsfé handa síldareinkasölunni og endurskoðun á reikn- 
ingum hennar. Bréf 22. febr. (Nd. 161).

Síldarmatreiðsla, sjá Björg Sigurðardóttir.
Símamál. ,

1. Áætlun um tekjur og gjöld landssírnans árið 1931, ásamt bréfi 
landssímastjóra 6. nóv. 1929. 1 fskj. (Nd. 3, XIII):

2. Bréf landssimastjóra, dags. 7. des. 1929, ásamt 2 skrám yfir starfs- 
menn landssimans, laun þeirra o. fl. (Nd. 3, XIV).

3. Hákon Kristófersson alþin. fer þess á leit, að veittar verði 9—10 
þús. kr. til simalagningar frá Bildudal til Selárdals i Barðastrand- 
arsýslu. Bréf 18. febr. (Nd. 143).

4. Hreppsnefnd Breiðdalshrepps fer þess á leit, að lögð verði síma- 
lína frá Selnesi að Eydölum. Bréf 31. des.< 1929. (Nd. 12).

5. Jón A. Jónsson alþm. fer þess á leit, að veittar verði 12500 kr. til 
lagningar simalínu frá Sandeyri á Snæfjallaströnd til Staðar i 
Grunnavik. Bréf 20. febr. 1 fskj. (Nd. 152).

6. Oddviti Hvalfjarðarstrandarhrepps fer þess á leit, að simalína 
verði lögð frá Kalastaðakoti að Þyrli með símastöð i Saurbæ. Bréf
1. marz. (Nd. 189).

Símaverkfræðingur, sjá Útvarp 2.
Sjómannafélag Vestmannaeyja, sjá Sjóveð.
Sjóvarnargarður á Siglufirði, sjá Hafnir 1.
Sjóveð. Mótmæli gegn afnámi sjóveðs háseta í skipum: frá Sjómannafélagi

Vestmannaeyja (Nd. 157), Verkamannafélaginu Drifanda í Vest- 
mannaeyjum (Nd. 158). Sjá ennfr. Ðankamál 3.

Sjursen, J. S., sjá Bikisborgararéttur.
Sjúkrahús og læknisbústaðir.

1. Áætlun um útgjöld geðveikrahælisins á Kleppi árið 1931, ásamt 
bréfi forstöðumanns 24. okt. 1929. (Nd. 3, VII).
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2. Áætlun um rekstrarkostnað nýja spítalans á Kleppi árið 1931, ásaUtt 
bréfi forstöðumanns 24. okt. 1929 (Nd. 3, VIII).

3. Tillögur forstöðumanns Laugarnesspítala um rekstrarkostnað splt- 
alans 1931. Bréf 25. okt. 1929. (Nd. 3, VI).

4. Tillögur forstöðumanns Vifilsstaðahælis um rekstrarkostnað hæl- 
isins 1931. Bréf 28. okt. 1929. (Nd. 3, IX).

5. Jóhann V. Daníelsson fer þess á leit, að veittar verði 9000 kr. tll 
greiðslu víxilskulda og annara skulda; er hvíla á byggingarneffld 
spitalans á Eyrarbakka vegna byggingar spítalans þar. Bréf 8. febt. 
(Nd. 197).

6. Rauðakrossdeild Akureyrar sækir um 1000 kr. styrk til starfræksltl 
hjúkrunarstöðvar fyrir berklasjúklinga o. fl. Bréf 1. jan. 1 fskj. 
(Nd. 57).

Sjúkrasjóðir. Þingmenn Skagfirðinga sækja um 300 kr. styrk til sjúkrasjóðí
Fellshrepps, og ennfremur um 400 kr. styrk til sjúkrasjóðs HofshreppS. 
Bréf 28. febr. (Nd. 176).

Sjúkrastyrkur.
1. Sigurður H. Kvaran sækir um 2000 kr. sjúkrastyrk handa Eiði synt 

sinum. Ódags. bréf. 1 fskj. (Nd. 25).
2. Unnur Vilhjálmsdóttir sækir um 1000 kr. sjúkrastyrk. Bréf 17. marz. 

(Nd. 269).
Skaðabætur. Dóms- og kirkjumálaráðuneytið sendir fjvn. Ed. beiðni Jóns J.

Magdals í Engidal, dags. 14. jan., um skaðabætur fyrir atvinnuhnekki 
vegna sóttvarnarráðstafana. Bréf 1. april. 3 fskj. (Ed. 37).

Skaftártunguvegur, sjá Vegamál 3.
Skattþegnasamband Islands, sjá Tekjuskattur.
Skáksamband íslands sækir um 2000—2500 kr. styrk. Bréf 15. marz. (Nd. 214). 
Skáldastyrkur, sjá Sveinbjörn Björnsson.
Skeiðahreppur. Oddviti Skeiðahrepps fer þess á leit, að bændum í Skeiða- 

hreppi, sem urðu fyrir tjóni af vatnavöxtum, verði veittur 6000 kr. 
styrkur. Bréf 9. apríl. 1 fskj. (Nd. 259).

Skeiðavegur, sjá Vegamál 5.
Skeiðsfoss, sjá Raforkustöðvar 1.
Skipaskoðunarstjóri, sjá Skrifstofufé 2.
Skipulag kauptúna og sjávarþorpa. Skipulagsnefndin sendir allshn. Nd. álit 

sitt um frv. til laga um breyting á lögum nr. 55, 27. júní 1921, um 
skipulag kauptúna og sjávarþorpa. Bréf 12. marz. (Nd. 207).

Skógarströnd, sjá Vegamál 6.
Skógrækt.

1. Áætlun skógræktarstjóra um fjárveitingar til skógræktar árið 
1931, ásamt bréfi, dags. 22. okt. 1929. 1 fskj. (Nd. 3, XLIV).

2. Guttormur Pálsson, skógarvörður á Hallormsstað, sækir um 1500 
kr. styrk til greiðslu kostnaðar við húsabætur þar. Bréf 8. febr. 
(Nd. 188).

Sjá ennfr. Námsstyrkur 3.
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Rkógræktarstjóri, sjá Lánbeiðnir 4.
Skólasaga. Jóhann Sveinsson frá Flögu sækir um 2000 kr. styrk til þess að 

semja kennslubók i almennri skólasögu. Bréf 20. marz. 1 fskj. (Ed. 38).
Skrifstofufé.

1. Skrá um skrifstofufé sýslumanna og bæjarfógeta 1928 og 1929 
(Nd. 163).

2. Atv.- og samgmrn. sendir fjvn. Nd. til umsagnar erindi skipaskoð- 
unarstjóra, dags. 28. jan., um skrifstofukostnað hans. Bréf 29. jan. 
1 fskj. (Nd. 44).

Skúli Markússon sækir um 1000 kr. styrk til útgáfu bókar um jarðelda á Is- 
landi. Bréf 31. jan. (Nd. 56).

Snjóbílar. Vegamálastjóri fer þess á leit, að fjvn. Nd. beri fram till. um 40 
þús. kr. fjárveitingu til kaupa á 2 nýjum snjóbilum. Bréf 14. marz. 
(Nd. 208).

Snorri Arinbjarnar, sjá Námsstyrkur 21.
$offía Stefánsdóttir, sjá Tréskurður 3.
Starfsmenn landssimans, sjá Simamál 2.
Steffensen, P. J. A., sjá Bikisborgararéttur.
Steindór Steindórsson, sjá Búnaðarfélag 2.
Stórstúka tslands fer þess á leit, að styrkur hennar verði hækkaður um 2000 

kr. Bréf 1. apríl. (Ed. 46).
Strandferðir.

1. Atv.- og samgmrn. sendir samgmn. Nd. erindi bæjarfógetans á Isa- 
firði, dags. 17. sept. 1929, um hækkun á styrk til Djúpbátsins. Bréf 
29. jan. (Nd. 47).

2. Sama sendir samgmn. Nd. erindi h.f. Djúpbátsins, dags. 15. febr., 
um hækkun á styrk til bátsins. Bréf 15. marz. 3 fskj. (Nd. 212).

3. H.f. Djúpbáturinn sækir um 30 þús. kr. styrk til kaupa á nýjum báti 
til póstferða. Bréf 15. febr. 3 fskj. (Nd. 140).

4. H.f. Breiðafjarðarbáturinn Norðri sækir um 10 þús. kr. árlegan 
styrk til vöru- og fólksflutninga, og ennfremur um 1000 kr. styrk 
til vélakaupa. Bréf 25. febr. 3 fskj. (Nd. 267).

5. Pétur Ottesen alþm. sendir samgmn. Nd. skýrslu um ferðir Hval- 
fjarðarbátsins síðastl. ár og mælir með því, að honum verði veitt- 
ur sami styrkur framvegis og verið hefir. Bréf 5, marz. 1 fskj. 
(Nd. 268).

6. Atv.- og samgmrn. sendir samgmn. Nd. ýms skjöl varðandi útgerð 
strandferðabáta. Bréf 13. febr. (Nd. 275).

Stundakennsla. Stjórn Stundakennarafélags Beykjavíkur fer þess á leit, að 
fjvn. Nd. mæli með hækkun á ríkistillagi til stundakennslu í skólum í 
Reykjavík um %. Bréf 4. marz. (Nd. 190).

Stúdentar.
1. Bréf stjórnar Lánssjóðs stúdenta, dags. 22. nóv. 1929, um fjár- 

veitingar til sjóðsins 1931. (Nd. 3, XVIII).
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2. Fræðslunefnd Stúdentafélags Reykjavíkur sækir um 1500 kr. styrk 
til alþýðufræðslu. Bréf 2. apríl. (Ed: 36).

3. Stúdentaráð háskólans sækir um 1800 kr. styrk til Upplýsinga- 
skrifstofu stúdentaráðsins. Bréf 8. marz. 4 fskj. (Nd. 194).

Stýrimannaskólinn.
1. Tillögur um fjárveitingar til stýrimannaskólans árið 1931, frá for- 

stöðumanni. Bréf 27. okt. 1929. (Nd. 3, XXI).
2. Forstöðumaður stýrimannaskólans sækir um 20 þús. kr. styrk til 

kaupa á kennsluáhöldum handa skólanum. Bréf 8. febr. (Nd. 90).
Stækkun lögsagnarumdæmis Regkjavíkur. Bæjarstjóm Reykjavikur skorar á

Alþingi að samþ. frv. til laga um stækkun lögsagnarumdæmis Reykja- 
vikur. Bréf 24. marz. (Nd. 239).

Suðurfjarðahreppur, sjá Eftirgjöf 2.
Suðurlandsvegur, sjá Vegamál 7.
Susie Briem, sjá Eftirlaun 18.
Súðavíkurhreppur, sjá Raforkustöðvar 2.
Sveinbjörn Björnsson sækir um 500 kr. skáldastyrk. Bréf 12. marz. (Ed. 27). 
Svendsaas, H. E., sjá Ríkisborgararéttur.
Sörlastaðaá, sjá Raforkustöðvar 3.

Tekjuskattur og eignarskattur. Skattþegnasamband Islands sendir fjhn. Ed. 
álit sitt um frv. til laga um tekjuskatt og eignarskatt. Bréf 8. april. 
(Ed. 40).

Tréskurður.
1. Geir G. Þormar myndskeri á Akureyri sækir um 800 kr. styrk til 

þess að halda uppi kennslu í íslenzkri tréskurðarlist á Norður- og 
Austurlandi. Bréf 12. jan. (Nd. 10).

2. Sigurlinni Pétursson og Páll Haraldsson sækja um 5500 kr. 
styrk til stofnunar vinnustofu fyrir þjóðlega muni. Bréf 10. febr. 
(Nd. 107).

3. Soffía Stefánsdóttir sækir um styrk til þess að halda uppi kennslu í 
tréskurði og dráttlist. Bréf 6. marz. 1 fskj. (Nd. 195).

Tryggvaskáli, sjá Gistihús 1.

Umbúðasmíði. Halldór Arnórsson sækir um 3000 kr. árlegan styrk til umbúða- 
smiða. Bréf 6. febr. (Nd. 94).

Undirbúningsnefnd alþingishátíðar 1930, sjá Listasýning.
Unnur Jónsdóttir, sjá Námsstyrkur 22.
Unnur Vilhjálmsdóttir, sjá Sjúkrastyrkur 2.
Upplýsingaskrifstofa, sjá Stúdentar 3.

Útflutningur hrossa, sjá Dýraverndunarfélag 3.
Utvarp.

1. Áætlun um tekjur og gjöld Útvarpsstöðvar íslands árið 1931, ásamt 
bréfi landssímastjóra 9. nóv. 1929. (Nd. 3, XII).
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2. Álit um frv. til laga um heimild handa rikisstjórninni til ríkis- 
rekstrar á útvarpi: frá útvarpsráði (Nd. 234), simaverkfræðingi 
(Nd. 235), landssímastjóra (Nd. 238), útvarpsstjóra (Nd. 243).

Útvarpsráð, sjá Útvarp 2.
Útvarpsstjóri, sjá Útvarp 2.

Varðskip, sjá Landhelgissjóður.
Veðurstofan.

1. Tillögur forstöðumanns veðurstofunnar um fjárveitingar til henn- 
ar árið 1931. Bréf 12. okt. 1929. (Nd. 3, XLIII).

2. Sami sendir fjvn. Nd. athugasemdir við fjárveitingar til veður- 
stofunnar. Bréf 15. marz. (Nd. 211).

3. Atv.- og samgmrn. sendir sjútvn. Nd. skjöl, 5 að tölu, viðvikjandi 
auknum veðurfregnum. Bréf 10. marz. (Nd. 217).

Vegamál.
1. Tillögur um fjárveitingar til vegamála árið 1931, ásamt bréfi vega- 

málastjóra 4. des. 1929. (Nd. 3, XI).
2. Hreppsnefnd Breiðdalshrepps sækir um allt að 6000 kr. styrk til 

til þess að gera bílfæran veg um sveitina. Bréf 31. des. 1929. 1 fskj. 
(Nd. 13).

3. Lárus Helgason alþm. fer þess á leit, að veittar verði 35 þús. kr. 
til vegarins um Skaftártungu. Bréf 6. febr. (Nd. 119).

4. Sveinn Ólafsson alþm. fer þess á leit, að veittar verði 10 þús. kr. 
til Hólmahálsvegar. Bréf 29. jan. 1 fskj. (Nd. 40).

5. 45 búendur i Hrunamannahreppi skora á Alþingi að taka fram- 
haldsveg af Skeiðaveginum upp Hrunamannahrepp i tölu flutn- 
ingabrauta. Bréf 20. jan. (Nd. 27).

6. 56 búendur i Skógarstrandarhreppi skora á Alþingi að láta rann- 
saka vegarstæði af Borgarnesveginum um Heydal að Skógar- 
strönd. Bréf 23. des. 1929. (Nd. 29).

7. 105 kjósendur i Ölfushreppi skora á Alþingi að láta leggja örugg- 
an bílveg frá Reykjavik austur yfir fjall nálægt þeim stað, sem 
mælt hefir verið fyrir járnbrautarlagningu. Bréf í jan. (Nd. 93).

Verðtollur. Iðnráð Reykjavíkur sendir Alþingi brtt. við frv. til.laga um verð- 
toll. Bréf 21. febr. 1 fskj. (Nd. 166).

Verzlunarmannafélag Reykjavíkur, sjá Bannlög.
Verzlunarráð íslands, sjá Bankamál 1.
Vestmannaeyjar, sjá Hafnir 16.
Vinnulaun, sjá Málarasveinafélag Reykjavíkur.
Vitamál.

1. Bréf frá vitamálastjóra, dags. 10. okt. 1929, ásamt tillögum um fjár- 
veitingar til vitamála 1931. (Nd. 3, XV).

2. Sami sendir fjvn. Nd. athugasemdir um launakjör fastra starfs- 
manna við vita- og hafnarmál rikisins. Bréf 15. marz. (Nd. 215).

3. Sami sendir fjvn. Nd. samrit af bréfi sínu til atv.- og samgmrn.
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um væntanleg skrifstofuherhergi fyrir vitamálaskrifstofuna i skrif- 
stofuhúsi rikisins. Bréf 22. marz. 1 fskj. (Nd. 236).

4. Sami sendir fjvn. Nd. álit og tillögur um vitabyggingu á Sauða- 
nesi við Siglufjörð. Bréf 1. marz. (Nd. 181).

5. Sami sendir sjútvn. Nd. álit sitt um vitabyggingu á Faxaskeri eða 
Þridröngum við Vestmannaeyjar. Bréf 18. marz. (Nd. 222).

6. Fiskifélagið sendir fjvn. álit og tillögur sjútvn. siðasta fiski- 
þings um vitamál. Bréf 22. febr. (Nd. 164).

Vífilsstaðahæli, sjá Sjúkrahús 4.
Vísindafélag tslands. Forsrh. sendir fjvn. Nd. umsókn Vísindafélags íslands, 

dags. 13. nóv. 1929, um 1000 kr. styrk til félagsins. Bréf 27. jan. 
(Nd. 35).

Vopnafjörður, sjá Hafnir 9.

Westerlund, B., sjá Rikisborgararéttur.
Westlund, E. J. O., sjá Ríkisborgararéttur.

Þingmálafundargerðir.
Af Akureyri, ein, 11. jan. (Ed. 21).
Úr Árnessýslu, fjórar, 17. des. (Nd. 54), 4. des., 12. jan. (Nd. 18).
Úr Austur-Húavatnssýslu, ein, 10. jan. 1 fskj. (Ed. 6).
Úr Eyjafjarðarsýslu, ein, 31. jan. (Nd. 69).
Úr Norður-lsafjarðarsýslu (Ágrip af fundargerð 3. þing- og héraðs- 

málafundar í N.-lsf.) (Nd. 136).
Úr Norður-Múlasýslu, tvær, 16. des. (Nd. 8), 28. des. (Nd. 173).
Úr Suður-Múlasýsju, tvær, 6. jan. (Nd. 19), 7. jan. (Nd. 17).
Úr Norður-Þingeyjarsýslu, ein, 6. jan. (Nd. 20).
Úr Rangárvallasýslu, tvær, 11. og 13. jan. 1 fskj. (Nd. 32).
Úr Vestmannaeyjum, ein, 3. jan. (Nd. 28).

Þjóðaratkvæðagreiðsla, sjá Bannlög.
Þjóðjarðasala. Atv.- og samgmrn. sendir skjöl, 23 að tölu, er varða sölu þjóð- 

jarða þeirra, sem ráðuneytið hefir selt árið 1929. Bréf 10. marz. 
(Sþ. 9).

Þjóðminjasafnið. Tillögur þjóðminjavarðar um fjárveitingar til þjóðminja- 
safnsins árið 1931. Bréf 24. okt. 1929. (Nd. 3, XXXIV).

Þjóðsagnir. Matthías Þórðarson þjóðminjavörður fer þess á leit, að veittar 
verði 1500 kr. til útgáfu þjóðsagna Sigfúss Sigfússonar. Bréf 5. febr. 
(Nd. 71).

Þjóðskjalasafnið. Tillögur þjóðskjalavarðar um fjárveitingar til þjóðskjala- 
safnsins árið 1931. Bréf 22. okt. 1929. (Nd. 3, XXXIII).

Þorfinnur Jónsson, sjá Gistihús 2.
Þorlákshöfn, sjá Hafnir 19 og 21.
Þorsteinn Bjarnason sækir um 2500 styrk til þess að veita blindum mönnum 

tilsögn í handiðn. Bréf 7. febr. 3 fskj. (Nd. 97).
Þorsteinn Þorsteinsson, sjá Gistihús 3.
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Þorvaldur Pálsson, sjá Eftirlaun 22.
Þóra Beck, sjá Eftirlaun 19.
Þóra Havsteen, sjá Nudd- og gigtlækningastofa.
Þórður Kristleifsson, sjá Námsstyrkur 23.
Þórður Ólafsson, sjá Eftirlaun 3.
Þóroddur Bjarnason, sjá Eftirlaun 23.
Þórsmörk, U. M. F., sjá Helgi Péturss.
Þrídrangar, sjá Vitamál 5.

Æðarvarp. Guðrún Bichter sækir um allt að 2000 kr. styrk til æðarvarps- 
ræktunar i Skoreyjum á Breiðafirði. Bréf 9. febr. (Nd. 132).

Ölfushreppur, sjá Vegamál 7.
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